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Pasaules kausa 
posms Rīgā

PK Rīgas posma  
Grand Prix uzvarētājs  

igaunis Tīts Kivisilds ar Torrero.
Māra Millera foto
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PASAULES KAUSS

Šajā numurāLai no pārsteigumiem aizraujas elpa!

Gada galvenais notikums
Pasaules kausa izcīņas 
Centrāleiropas līgas Rīgas 
posma sacensības šķēršļu 
pārvarēšanā Kleistos 4.-9. lpp.

L AT VIJĀVasaras svelme mijās ar lielām 
lietus gāzēm, – tāda ir 2010. gada 
vasara. Šogad, vērojot Pasaules 
kausa posmu Rīgā, prātā nāca 
pagājušā gada lielais negaiss, ar 
ko saskārāmies tik tikko beidzoties 
apbalvošanas cermonijai. Tās sajūtas 
neaizmirsīsies vēl ilgi. Tas bija patiess 
prieks par Anda Vārnas uzvaru, 
saviļņojums, dzirdot skanam Latvijas 
himnu, un satraukums par briestošo 

negaisu, kas vēlās lielos, melnos gubu mākoņos. Jā, tas ir 
sen aiz muguras, un ir noskaidroti jauni Pasaules kausa 
Rīgas posma uzvarētāji. Šogad uzgavilēja igauņi! Kaimiņi 
paši atzīst, ka viņiem šajās sacensībās tika izrādīts patiess 
gods, jo viņi saņēma ne tikai uzvarētāja kausu Grand Prix 
maršrutā, bet arī Latvijas augstākās amatpersonas – Valsts 
prezidenta Valda Zatlera pasniegto kausu, ko izpelnījās 
Urmass Rāgs, uzvarot pirmās sacensību dienas maršrutā. 
Par Pasaules kausu šajā numurā lasiet plašu reportāžu, 
ievietojām arī labi pārskatāmus sacensību rezultātus. Lai 
paliek atmiņā tie labākie!

Šoreiz saviem lasītājiem sniedzam plašāku izklāstu tieši 
par sacensībām, jo sezona rit pilnā sparā gan kaimiņvalstīs, 
gan pasaulē. Esot kaimiņvalstīs, esam ieguvuši pāris jaunu 
atziņu. Piemēram, sacensību galvenais tiesnesis Hillars Talts 
atzīst, ka kopumā junioru sagatavotības līmenis Igaunijā 
šobrīd krities. Kā igauņiem un Latvijas sportistiem veicās, 
lasiet rakstā par sacensībām Vānā. Savukārt lietuvieši saka, 
ka ieviestā „stila” vērtēšanas sitēma, kas ņemta par paraugu 
no jāšanas lielvalstīm, ir devusi labus rezultātus. Lietuvas 
Jātnieku federācijas direktore Regīna Grazuliene intervijā 
Lietuvas čempionātā, kas risinājās Klaipēdā saka: „Mums ir 
ne tikai labi jātnieki, bet arī zirgi.” 

Nav jau tā, ka tikai sports un sports. Manuprāt, ļoti 
interesanti ir lasīt, kā Zviedru zirgu vārdotājs darbojās 
Kurmenē, vai kā mākslinieki un rakstnieki savu dzīvi 
saistījuši ar zirgiem. Savukārt rakstā - Starp zirgiem un dzelzs 
rumakiem iepazīsiet Pasaules kausa ģenerālsponsora 
SIA Terra Serviss biznesa konsultanta Ojāra Petrēvica 
skatījumu uz lietām un pozitīvo attieksmi pret jauniešiem. 
Viņš uzskata, ka uzņēmīgiem jauniešiem laukos ir nākotne, 
rosina domāt. Un pilnīgi piekrītu Ojāra teiktajam: „Ka 
desmitā tiesa no ienākumiem jāziedo!”. Daudziem cilvēkiem 
dzīvē tas ir pierādījies.

Gada galvenais notikums aizvadīts, turklāt godam, bet 
ar to kausu izcīņas un notikumi zirgu dzīvē nebeidzās. 
Tiks noskaidroti valsts čempiona titula ieguvēji visās 
vecuma grupās, un tuvojas III Latvijas Zirgu dienas. Kā 
ierasts, augusta sākumā tiksimies Inčukalnā un šoreiz jau 
ar daudzu kaimiņvalstu sportistu piedalīšanos, jo paralēli 
tiks organizēts Baltijas kausa izcīņas posms. Lai veicas 
sportistiem un lai skatītājiem no pārsteigumiem aizraujas 
elpa!

Jolanta Lapiņa

Laikraksts Zirgu Pasts, izdevējs Equus partneri. Iespiests Dardedze hologrāfija.
Iznāk reizi mēnesī.
Dace Štrausa – projekta vadītāja +371 26258326, Dace Millere – galvenā redaktore +371 29117718 
Inese Ruskule – redaktore +371 26479579, Jolanta Lapiņa – redaktore, mārketings +371 26544243
Inga Miķelsone – konkūrs +371 29469825, Anda Pavlovska – pajūgu braukšana +371 26347125
Nadīna Zavadilika – foto +353 861922762, Maija Gailiša – maketētāja.

Elektroniskā pasta adrese: info@zirgupasts.lv.
Adrese pasta sūtījumiem:
Latvijas Zirgaudzētāju biedrība, avīzei Zirgu Pasts, Republikas laukumā 2, Rīga, LV–1010.

Informācijas pārpublicēšana un izmantošana pieļaujama, ievērojot LR autortiesību likumdošanu 
un atsaucoties uz Zirgu Pastu kā avotu un/vai darba autoru. Jebkāda cita veida informācijas 
pārpublicēšana, pavairošana un izmantošana komerciālos nolūkos bez SIA Equus partneri rakstveida 
atļaujas aizliegta un uzskatāma par autortiesību pārkāpumu.

Sacensību arēnās karsti
Svarīgākie starptautiskie turnīri 
šķēršļu pārvarēšanā, iejādē, 
pajūgu braukšanā 15.-20. lpp.

ĀRZEMĒS

Lietuvā un Igaunijā
Sacensības konkūrā ar 
Latvijas sportistu un tiesnešu 
līdzdalību �0.-�2. lpp.

K AIMIŅOS

Ar zirgiem aizstāvēt valsti
Latvijas Jātnieku pulka 
dibināšana. Viena no ļoti 
nozīmīgām un spilgtām 
lappusēm mūsu valsts 
vēsturē 21.-22. lpp.

VĒSTURE

Vārdotājs no Zviedrijas
Reportāža par to, kā 
paraugnodarbības Kurmenē 
sniedza Zviedrijas speciālists 
cilvēka un zirga saskarsmes 
jautājumos �6.-�7. lpp.

ZIRGU ĪPAŠNIEKIEM

Nopietna problēma
Kaulstarpas muskuļa 
trauma, diagnosticēšana, 
ārstēšana un  
profilakse �8.-�9. lpp.

VE TERINĀRIJA
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Rīgā jūlija karstākajās dienās risinājās 
Pasaules kausa izcīņas Centrāleiropas 
līgas posma sacensības jāšanas sportā 
šķēršļu pārvarēšanā.

Piedalījās sportisti no Lietuvas, Igauni-
jas, Krievijas, Baltkrievijas un Latvijas. 
Galvenā cīņa notika pēdējā, devītajā 
maršrutā ar 160 cm augstiem šķēršļiem –  
Pasaules kausa CSI2*-W konkūrā - SIA 
Terra Serviss balva, kas labākajiem ļauj 
saņemt punktus Pasaules kausa izcīņas 
kopvērtējumā. Šajā sacensībā uzvarēja 
igaunis Tīts Kivisilds  ar zirgu Torrero, 
otrajā vietā Baltkrievijas sportists Vasils 
Ivanovs ar Aleqs, trešais – igaunis Andruss 
Kallaste ar Opaal. Labākais no Latvijas 
sportistiem bija Andis Vārna ar Grand 
Libero, izcīnot septīto vietu. Jāpiebilst, ka 
pamatmaršrutu tīri neveica neviens no 
sportistiem, jo pirmo reizi Latvijas pos-
ma galvenajā maršrutā tiesnešu kolēģija 
nolēma divus šķēršļus paaugstināt 
līdz 160 cm, un tas bija sarežģīts uz-
devums. Rezultātā par pirmajām trim 
godalgotajām, prēmijām un punktiem 
PK tabulā pārlekšanā sacentās sportisti, 
kuri pamatmaršrutā bija pieļāvuši tikai 
vienu kļūdu. Tajā Kivisilds un Kallaste 
negāza nevienu šķērsli, bet Kivisildam 
pirmo vietu ļāva iegūt ātrāks laiks – 45,00 
sekundes; Kallastem – 46,59 s. Vasils 
Ivanovs pārlekšanā saņēma astoņus soda 
punktus.

Tīts Kivisilds, Grand Prix maršruta 
uzvarētājs, saņemot kausu un balvas 

CSI2*-W Rīga-2010
Dace Millere

Kleisti, 9.-11. jūlijs, konkūrs

sacīkšu arēnā sacīja:
- Sveicināta, Latvija! Esmu laimīgs par 

piedalīšanos šajās sacensībās, kā arī par 
uzvaru Grand Prix maršrutā. Pēdējo divu 
gadu laikā esmu gājis uz šo panākumu. 
Šogad uzvarēju un ceru, ka būšu te arī 
nākamgad!

Latvijas Jātnieku federācijas prezidents 
Agris Blaus par aizvadītajām sacensībām: 
- Esam gandarīti par to, ka šajās karstajās 
un citiem pasākumiem pārbagātajās 
dienās bija pilnas skatītāju tribīnes, vairāk 
nekā iepriekšējos gados. Nozīmīgi, ka 
sacensību norisei lielu uzmanību veltīja 
valsts galvenās amatpersonas, ierodoties uz 
sacīkstēm – Valsts prezidents Valdis Zat-
lers, Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, 

Izglītības un zinātnes ministre Tatjana 
Koķe un, kā valsts sporta organizāciju 
vadošie darbinieki. Kopīgi tika apspries-
ti mūsu sporta veida attīstības virzieni 
Latvijā. Diemžēl, runājot par sportisko 
pusi, sacīkšu galvenajā maršrutā Latvijas 
jātniekiem tiešām neveicās, un labākais 
Andis Vārna ar Grand Libero ierindojās 
septītajā vietā, desmitais bija Kristaps Ne-
retnieks ar Lacapo. Tomēr kopumā varam 
būt priecīgi par mūsu valsts sportistu sas-
niegto, jo deviņos maršrutos gūtas divas 
uzvaras, divas trešās vietas, kā arī vairākas 
citas godalgas.  

Valsts prezidents Valdis Zatlers un viņa 
kundze Lilita Zatlere izrādīja patiesu inte-
resi par notikumu, kuru bija apmeklējuši. 
Viņi ne tikai vēroja sacīkstes un 
sarunājās ar Latvijas Jātnieku federācijas 
amatpersonām, bet vēlāk arī devās uz zir-
gu novietnēm, kur iepazinās ar sacensību 
„aizkulišu” pusi un sasveicinājās ar mūsu 
labākajiem jātniekiem.

Fantastiski, ka sacensību galvena-
jos momentos skatītāju tribīnes bija 
pārpildītas, un vizuāli šķita, ka atkal tika 
pārsniegti iepriekšējo gadu rekordi. Taču 
skaitļi netika reģistrēti, jo ieeja sacensību 
arēnā bija bez maksas.

Skatītāji novērtēja arī priekšnesumus, 
kuriem allaž mūsu jātnieki gatavojas ļoti 
rūpīgi – figurālajā jāšanā, voltizēšanā, 
iejādē, poniju jāšanā un pajūgu braukšanā. 
Īpašu atzinību izpelnījās dziedātāja Laura 
Reinika uzstāšanās zirga mugurā, jo viņš 
ne tikai eleganti izjāja laukumā, bet tik-
pat šarmanti arī apspēlēja savu kritienu 
no zirga nolēciena vietā priekšnesuma 
nobeigumā.Latvijas Jātnieku federācijas prezidents Agris Blaus pasniedz piemiņas velti Valsts prezidentam 

Valdim Zatleram un viņa kundzei Lilitai Zatlerei.

Apbalvošanas ceremoniju veic Valsts prezidents Valdis Zatlers un Latvijas Zemkopības ministrs 
Jānis Dūklavs.
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Māra Millera un Daces Štrausas 
fotoreportāža

Valsts prezidents Valdis Zatlers ne pirmo reizi sastopas ar zirgiem.

Bičkovičs. Sacensību viesu vidū bija arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
Ivars Bičkovičs.

Andi Vārnu par uzvaru apbalvo Latvijas Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe un LJF 
prezidents Agris Blaus.

Latvijas Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs sarunā ar LJF prezidija 
pārstāvjiem Gitu Skoku un Edgaru Treibergu.

Valsts prezidents Valdis Zatlers tiek sagaidīts 
Kleistu sporta bāzē.

Ģirtu Brici apbalvo LJF prezidents Agris Blaus un sacensību tiesnese 
Inga Miķelsone.

Uzstājas Lauris Reiniks.

Voltizēšanas priekšnesumi.
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Kari Jolasolla (Somija), tiesnešu 
kolēģijas prezidents: 

- Liels paldies sacensību organizētājiem 
par šīm sacensībām, kuru organizācijā 
ieguldīts liels darbs! Laiks arī patiesi 
vasarīgs un jauks. Biju patīkami pārsteigts, 
redzot pārpildītās skatītāju tribīnes, jo 
kas gan būtu sacensības bez skatītāju 
pūļiem, protams, arī šis pasākums nebūtu 
iespējams, ja nebūtu atbalstītāju. Ļoti lie-
lu godu visam jāšanas sportam izrādīja 
Latvijas valstsvīri – Valsts prezidents, 
Zemkopības ministrs, kā arī Izglītības un 
zinātnes ministre, tas šādos pasākumos 
ir patiesi būtisks moments Salīdzinot ar 
iepriekšējiem gadiem, Pasaules kausa 
izcīņas posmā vērojams daudz augstāks 
jātnieku prasmes līmenis. Protams, ka 
Grand Prix izcīņas maršruts nebija viegls, 
taču tas atbilda šāda līmeņa sacensību 
noteikumiem. Protams,  bija arī nelielas 
domstarpības, kā arī bija jāizsaka rājieni 
par nekorektu jātnieka attieksmi pret zir-
gu. Šoreiz to demonstrēja Lietuvas jātnieks 
Mants Jacikevičs, kurš vairākkārt stingri 
sodīja savu zirgu sacensību laikā, sitot to 
ar steku, kā arī raustot pavadas. Divas di-
enas pēc kārtas nācās izteikt piezīmes šajā 
sakarā, piedraudot ar naudas sodu, taču 
trešajā dienā Mants jau bija ņēmis vērā 
teikto, un iztikām bez soda piešķiršanas. 

Aija Pavlovska, sacensību 
veterinārārste:

- Ceturtdienas pēcpusdienā notika 
sacensībās pieteikto zirgu veterinārā iz-

Paldies par šīm sacensībām!
Inese Ruskule

vade - apskate. Tajā piedalījās tiesnešu 
kolēģija, FEI veterinārais delegāts 
veterinārārsts Andress Tuvi no Igaunijas 
un sacensību veterinārārsti no Latvijas -  
Nauris Laizāns, Dana Laizāne un Aija 
Pavlovska.

Izvades mērķis ir apskatīt zirgus, 
kuri pieteikti sacensībām, pārbaudīt to 
identifikācijas apzīmējumu sakritību ar 
zirgu, vakcināciju pret zirgu gripu, FEI 
zirgu pases derīguma termiņu. Pārkāpumi 
zirgu identifikācijas apzīmējumos pasēs 
bija gan Lietuvas, gan Latvijas spor-
tistiem. Tas rodas tad, ja, aizpildot FEI 
pasi, zirga zīmējums tiek pārzīmēts no 
iepriekšējās pases, nevis zirgu apzīmē no 
jauna. Par to tika aizrādīts nacionālajām 

federācijām. Vakcinācijas pret zirgu gripu 
bija veiktas, bet dažām pasēm bija beid-
zies derīguma termiņš. To varēja labot, 
samaksājot nepieciešamo summu par 
pases termiņa pagarināšanu LJF un pasē 
ielīmējot uzlīmi ar jauno termiņu.

Mazliet par zirgu veselību. Daudzi zirgi 
klepoja. Klibuma dēļ uz atkārtotu apskati 
nākamās dienas rītā tika nozīmēti četri 
zirgi - divi no Lietuvas un divi no Lat-
vijas. Piektdien no rīta izvadi izgāja tikai 
viens zirgs no Lietuvas. Sacensību laikā 
izlases kārtā dažiem zirgiem tika ņemti 
paraugi uz aizliegto vielu klātbūtni.

Pēc neveiksmīga starta dažiem 
jātniekiem ir tendence dusmas par savu 
nevarēšanu izgāzt uz zirgiem. To var 
redzēt visās sacensībās, lielās vai mazās. 

Rīgas posma sacensībās tādi izteikti 
gadījumi bija divi - viens no Baltkrievi-
jas sportistiem un jātnieks Dainis Ozols 
no Latvijas, kuri savus zirgus pēc finiša 
iesildīšanās laukuma nomalē „pārmācīja” 
zirgus ar piešiem un pavadu raustīšanu. 
Par cietsirdīgu izturēšanos pret zirgu 
jātnieku var sodīt.

Par pieklājību pret amatpersonām 
jāuzteic Krievijas un Baltkrievijas spor-
tisti. Atgādinājums Latvijas sportistiem. 
Sporta zirgi, kuri piedalās sacensībās, 
kas tiek rīkotas pēc FEI noteikumiem, 
jāvakcinē saskaņā ar FEI Veterinārajiem 
noteikumiem, kas paredz vakcināciju pret 
zirgu gripu, kas jāveic divas reizes gadā ar 
sešu mēnešu intervālu.  

Sacensības noritēja lielā karstumā, 
taču tādēļ ne sportistiem, ne zirgiem 
veselības problēmas neradās. Zirgi tika 
atvēsināti gan ar ūdeni, gan ar aukstām 
kompresēm.

Gatavojoties apbalvošanas ceremonijai. Centrā – sacensību galvenais tiesnesis Kari Jalasolla no 
Somijas.

Priekšnesumi figurālajā jāšanā.
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Starptautiskās sacensības jāšanas sportā CSI2*-W Rīga-2010
Maršruts nr. 1 (šķēršļu augstums 120/125 cm, divās fāzēs, piedalās 6/7 g. v. zirgi)
1. Andis Vārna Quirasi Latvija D. Bērziņa 0 s.p./28,20 s
2. Igors Vasiļjevs Chiara Baltkrievija NSR GmbH 0 s.p./28,49 s
3. Ivo Ots Alziir Igaunija J. Patune 0 s.p./29,26 s
...10. Kristaps Neretnieks Ishor II Latvija K. Neretnieks 4 s.p./30,39 s
...12. Mairis Penelis Progress Latvija R. Lācis 4 s.p./32,58 s
...13. Andis Vārna Klaids Latvija AF Tērvete 8 s.p./27,46 s
...15. Ģirts Bricis Esmeralda Latvija J. Rimeiks 4 s.p./36,86 s – p.m.
...18. Sarmīte Pētersone Amadeo Latvija TJK 4 s.p./38,80 s – p.m.
...29. Kristīne Egle Roils Latvija K. Egle 8 s.p./38,64 s – p.m.

Maršruts nr. 2 (šķēršļu augstums līdz 130 cm, divās fāzēs)
1. Urmass Rāgs Laguna VD Igaunija O. Krūda 0 s.p./29,44 s
2. Bens Gutkausks Liucille Lietuva G. Gutkausks 0 s.p./29,90 s
3. Mikalajs Karpovičs Grafit Baltkrievija E. Kstjukevičs 0 s.p./30,68 s
...10. Kristaps Neretnieks Pokers Latvija SC Kleisti 0 s.p./35,60 s
...11. Dainis Ozols Kardināls-LV Latvija A. Šteinbergs 0 s.p./36,54 s
...12. Linda Ansule Lemons Latvija L. Ansule 0 s.p./37,42 s
...22. Maira Leja Pandora Latvija SIA BTT 4 s.p./37,20 s
...24. Guntars Siliņš Acadio Latvija G. Skoka 4 s.p./41,06 s
...28. Tija Alise Jurjāne Jasmin Latvija T. A. Jurjāne 8 s.p./32,90 s
...29. Andrejs Bistrovs Raskats Latvija N. Ņikitina 8 s.p./35,04 s
...30. Guntars Siliņš Kalgari Latvija J. Mežnieks 8 s.p./36,56 s
...33. Ģirts Bricis Chandra H Latvija K. Ansone 4 s.p./40,95 s – 1. f.
...35. Linda Viša Arons Latvija A. Viša 4 s.p./42,64 s – 1. f.
...39. Sarmīte Pētersone Vando Latvija TJK 4 s.p./44,98 s – 1. f.
...42. Lauma Birzniece Calistro Latvija L. Birzniece 8 s.p./42,11 s – 1. f.
...48. Ģirts Bricis Ventura Latvija L. Birzniece 20 s.p./42,98 s – 1. f.

Maršruts nr. 3 (šķēršļu augstums līdz 140 cm, sacensības uz laiku)
1. Andress Udekuls Ex-Calibur Igaunija T. Orovere 0 s.p./57,61 s
2. Urmass Rāgs Wodan M Igaunija O. Jarvio 0 s.p./57,66 s
3. Rimants Babrausks La-Pass Lietuva M. Paulauskaite 0 s.p./59,19 s
4. Andis Vārna Grand Libero Latvija AF Tērvete 0 s.p./59,18 s
...10. Dainis Ozols Gvidons Latvija D. Ozols  4 s.p./53,81 s
...11. Ģirts Bricis Kongo Latvija T. Rezņuka 4 s.p./54,16 s
...20. Andis Vārna Irasir Latvija SIA Kurz.Sēklas 4 s.p./62,38 s
...23. Guntars Siliņš Kalgari Latvija J. Mežnieks 5 s.p./72,71 s
...24. Kristaps Neretnieks Lacapo Latvija SIA Princis 8 s.p./53,10 s
...25. Ģirts Bricis Chandra H Latvija K. Ansone 8 s.p./63,39 s
...27. Kristaps Neretnieks Pokers Latvija SC Kleisti 9 s.p./67,77 s
...29. Aleksandrs Šakurovs Girs Latvija SC Kleisti 12 s.p./64,72 s

Maršruts nr. 4 (šķēršļu augstums 125/135 cm, ar handikapu, piedalās 6/7 g. v. zirgi)
1. Stasis Jass Grenoblis Lietuva Vilniaus Zirgynas 56,02 s
2. Tīts Kivisilds Calina Igaunija Ltd. Trojan Horses 57,78 s
3. Igors Vasiļjevs Chiara Baltkrievija NSR GmbH 58,39 s
...6. Kristaps Neretnieks Ishor II Latvija K. Neretnieks 60,91 s
...13. Andis Vārna Klaids Latvija AF Tērvete 65,05 s
...15. Ģirts Bricis Esmeralda Latvija J. Rimeiks 65,71 s
...18. Sarmīte Pētersone Amadeo Latvija TJK 66,10 s
...22. Kristīne Egle Roils Latvija K. Egle 71,91 s
...23. Mairis Penelis Progress Latvija R. Lācis 72,02 s
...27. Andis Vārna Quirasi Latvija D. Bērziņa 79,87 s

Maršruts nr. 5 (šķēršļu augstums līdz 140 cm, akumulācijas sacensības ar džokeri)
1. Urmass Rāgs Laguna VD Igaunija O. Krūda 65 p./49,55 s
2. Margita Magi Vega Igaunija Baraku ģim. 65 p./52,82 s
3. Ģirts Bricis Kongo Latvijas T. Rezņuka 65 p./52,95 s
...5. Kristaps Neretnieks Lacapo Latvija SIA Princis 65 p./54,25 s
...11. Guntars Siliņš Acadio Latvija G. Skoka 65 p./67,62 s
...12. Lauma Birzniece Calistro Latvija L. Birzniece 62 p./56,81 s
...13. Tija Alise Jurjāne Jasmin Latvija T. A. Jurjāne 61 p./59,27 s
...15. Sarmīte Pētersone Vando Latvija TJK 60 p./56,69 s
...17. Andrejs Bistrovs Raskats Latvija N. Ņikitina 55 p./58,04 s
...21. Ģirts Bricis Chandra H Latvija K. Ansone 52 p./57,28 s
...22. Linda Ansule Lemons Latvija L. Ansule 50 p./63,76 s
...24. Linda Viša Arons Latvija A. Viša 46 p./60,70 s
...25. Dainis Ozols Kardināls-LV Latvija A. Šteinbergs 43 p./85,96 s
...29. Maira Leja Pandora Latvija SIA BTT 20 p./66,78 s

Kristaps Neretnieks.

Sarmīte Pētersone.

Linda Viša.

Ģirts Bricis.
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PASAULES KAUSS

Šogad CSI2*-W Rīgā ārzemju tiesnesis 
bija starptautiskās klases abitrs Henriks 
Arle no Somijas. Jāpiebilst, ka gan viņš, 
gan Keisers van Valcels no Somijas (gal-
venais tiesnesis Igaunijā Tallinn Interna-
tional Horse Show 2010) šajā jomā ir vieni 
no vadošajiem Eiropā. Tāpat arī maršrutu 
sastādītājs Vladimirs Platovs no Kri-
evijas savā jomā atzīts par augstas klases 
speciālistu. 

Henriks Arle pastāstīja par saviem 
iespaidiem Rīgas sacensībās:

– Es piecus gadus strādāju Finnair firmā, 
kura nepārprotami ir saistīta ar lidoju-
miem uz dažādām valstīm, tāpēc Latviju 
jau esmu apmeklējis, taču sacensībās Rīgā 
esmu pirmo reizi. Jauka vieta, patīkama 
atmosfēra. Tiesnešu komanda strādāja 
ļoti labi, lai gan reizēm bija mazliet ne-
nopietna... Ļoti apzinīgi savu darbu veica 
sacensību starteris uz laukuma. Bet ir vie-
na slikta lieta, ko tomēr gribētos pieminēt: 
nesaprotama ir jātnieku un grūmu (palīgu) 
attieksme – smēķēt un nomest izsmēķus 
turpat pie staļļiem. Zirgu vērtība tomēr 
nav maza, un jāņem vērā arī karstais laiks, –  
vai tā nav bezatbildība? Bet, kopumā 
vērtējot, esmu apmierināts. Pārliecinājos, 
ka Rīgā spēj sarīkot atbilstoša līmeņa 
sacensības.

Savos iespaidos dalījās arī maršruta 
sastādītājs Vladimirs Platovs no Krievi-
jas:

– Sacensību laukums te ir plašs, kas dod 
iespēju maršruta sastādītājam izpausties –  
neierobežo. Neesmu šeit pirmo reizi, un 
man ļoti patīk tas, ka organizētāji rod 
iespēju starp maršrutiem izklaidēt publi-
ku ar dažādiem paraugdemonstrējumiem, 
kas reizēm nemaz nemaksā tik dārgi. 
Tāpat, cik esmu šeit bijis, ievēroju, ka 
skatītāju tribīnes vienmēr ir pilnas. Šai 
sakarā gribu minēt kādu piemēru. No 
1991. līdz 1993. gadam Sanktpēterburgā, 
pilsētas centrālajā stadionā Petrovskij, kurā 
spēlē pazīstamā futbola komanda Zenīts, 
tika rīkotas sacensības jāšanas sportā. 
Turnīra līmenis bija ļoti augsts, protams, 
neizpalika arī šovs – jāšanas sports tika 
parādīts ļoti krāšņi. Rezultātā pēc trīs ga-
diem Sanktpēterburgas apkaimē kā sēnes 
pēc lietus sāka veidoties jaunas bāzes un 
klubi, kopskaitā pārsniedzot 50. Vēl kāds 
piemērs. Mēs ar dēlu, kuram ir astoņi gadi, 
apmeklējām dažādas hokeja spēles, kurās 
bija arī šova elementi. Tā dēlam radās in-
terese par hokeju un vēlme trenēties. Ko 
es ar to visu gribu teikt – jebkuru sporta 
veidu vajag mācēt pasniegt, līdzīgi kā šeit, –  
krāšņi, skaisti, rādot dažādas disciplīnas –  

Rīgā spēj sarīkot augsta līmeņa sacensības
Inga Miķelsone

ieskatu tajā, kas saistīts ar zirgiem, kā arī 
uzaicināt to klātienē vērot dažādas valsts 
amatpersonas. Varbūt šodien paveikta-
jam nav redzams rezultāts, bet, ja viss 
tā turpināsies, tas noteikti būs redzams 
vēlāk.

2009. gadā Krievijas junioru čempionātā 
(trīs zvaigžņu sacensībās) startēja arī 
amatieri. Interesanti, ka nolikumā bija 
nosacījums – startēt drīkstēs tie, kuri 
pieteiksies pirmie 60. Tas arī ir rezultāts 
jāšanas sporta popularizēšanai, šovam. 
Pieaug ne tikai profesionālo jātnieku, bet 
arī amatieru skaits. 

Nedaudz par šo sacensību maršrutiem, 
galvenokārt par Grand Prix. Starptautis-
kajai Jāšanas sporta federācijai ir vēlme 
noturēt sacensībās konkrētu līmeni, lai tas 
neatšķirtos dažādās valstīs, it īpaši Pasau-
les kausa posmos. Ja nolikumā rakstīts –  
maršruts no 140–160cm, tad tam ir jābūt 
sastādītam, atbilstoši prasībām – vis-
maz diviem šķēršļiem jābūt 160 cm aug-
stiem, sistēmai un okseriem jāatbilst 
konkrētiem platumiem un augstumiem, 
maršrutiem jābūt tehniski sarežģītiem 
u.t.t. Lai nav tā, ka maršruta sastādītājs, 
vadoties no jātnieku sagatavotības līmeņa, 

šķēršļu izmērus samazina, neskatoties uz 
to, kas rakstīts nolikumā. Man bija tas 
gods tikties ar nesen dibinātās Eiropas 
Jātnieku federācijas prezidentu Hanfridu 
Haringu, kurš apgalvoja tieši to pašu –  
jānotur līmenis, un šķēršļu augstumi-
em konkrētajos maršrutos jāatbilst FEI 
prasībām. Lai nav tā, ka jātnieks startē kādās 
no sacensībām, kur nolikumā šķēršļu aug-
stums rakstīts līdz 160 cm, bet maksimālais 
augstums patiesībā ir, piemēram, 145 cm, 
un jātniekam rodas iespaids, ka viss ir 
kārtībā, un viņš ir pietiekami labi sagata-
vojies jau šādam līmenim. Taču, ierodoties 
citā valstī, uz līdzvērtīgām sacensībām, kur 
maršruts sastādīts atbilstoši visām FEI 
prasībām, jātniekam iestājas šoks – kas tie 
par augstumiem, kas tās par distancēm, 
vai maršruta sastādītājs ir normāls? No šī 
visa izriet vēl viens secinājums – lai būtu 
labi rezultāti, nepieciešams arī labs zirgs. 
Tie laiki ir beigušies, kad varēja sasniegt 
labus rezultātus ar vidējas kategorijas 
zirgiem. Bieži, lai iegādātos šos labos zir-
gus, nepieciešama sponsoru palīdzība. 
Piemēram, vienam no Krievijas vadošajiem 
sportistiem Beresņevam sponsori ir firma 
Lukoil, bet Vladimirs Tuganovs spēj pats 
sevi sponsorēt. Secinājums: ja jātnieki 
šobrīd vēl nav gatavi veikt maršrutus ar tik 
augstiem šķēršļiem, var izskatīt nolikumu 
un tādus maršrutus neiekļaut, bet, ja no-
likumu mainīt nevēlamies, jātniekiem ir 
jābūt gataviem un jārēķinās ar to, uz kuri-
eni viņi brauc un kādos maršrutos startē. 

Rezumējot visu iepriekš teikto, – sporta 
veids ir jāpasniedz skaisti, kā tas bija šeit, 
Rīgā, un labiem rezultātiem nepietiek tikai 
ar labu jātnieku, bet nepieciešams arī labs 
zirgs.

Sacensību tiesneši kopā ar LJF vadību.

Maršrutu sastādītājs Vladimirs Platovs.
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PASAULES KAUSS

Starptautiskās sacensības jāšanas sportā CSI2*-W Rīga-2010
Maršruts nr. 6 (šķēršļu augstums līdz 140 cm, viena pārlekšana uz laiku)
1. Arsēnijs Špakovskis Tibor P Krievija M. Feodorovska 0 s.p./41,71 s
2. Rimants Babrausks La-Pass Lietuva M. Paulauskaite 0 s.p./42,32 s
3. Rims Rimkuss Fiatas Lietuva P. Jankūns 0 s.p./74,94 s
...10. Andis Vārna Irasir Latvija SIA Kurzemes Sēklas 8 s.p./43,39 s
...11. Andis Vārna Grand Libero Latvija AF Tērvete 0 s.p./72,12 s – p.m.
...23. Kristaps Neretnieks Pokers Latvija SC Kleisti 8 s.p./78,90 s – p.m.
...25. Aleksandrs Šakurovs Girs Latvija SC Kleisti 12 s.p./69,80 s – p.m.
...27. Dainis Ozols Gvidons Latvija D. Ozols 16 s.p./69,89 s – p.m.

Maršruts nr. 7 (šķēršļu augstums 130/135 cm, sacensības ar handikapu, piedalās 6/7 g. v. zirgi)
1. Ģirts Bricis Esmeralda Latvija J. Rimeiks 0 s.p./30,90 s
2. Bens Gutkausks Inesa Lietuva G. Gutkausks 4 s.p./28,82 s
3. Vasils Ivanovs Espidor du R. Baltkrievija NSR GmbH 4 s.p./31,94 s
...14. Kristaps Neretnieks Ishor II Latvija K. Neretnieks 8 s.p./69,74 s – p. m.
...20. Andis Vārna Quirasi Latvija D. Bērziņa 8 s.p./73,75 s – p.m.
...21. Andis Vārna Klaids Latvijas AF Tērvete 8 s.p./73,83 s – p.m.
...27. Kristīne Egle Roils Latvija K. Egle 12 s.p./69,13 s – p.m.
...31. Sarmīte Pētersone Amadeo Latvija TJK 16 s.p./66,05 s – p.m.
...33. Mairis Penelis Progress Latvija R. Lācis 16 s.p./69,28 s – p.m.

Maršruts nr. 8 (šķēršļu augstums līdz 135 cm, ar pārlekšanu)
1. Reins Pills Tourans Igaunija LTD Trojan Horese 0 s.p./51,02 s
2. Bens Gutkausks Liucille Lietuva G. Gutkausks 4 s.p./43,44 s
3. Andis Vārna Irasir Latvija SIA Kurzemes Sēklas 4 s.p./49,11 s
4. Sarmīte Pētersone Vando Latvija TJK 4 s.p./49,81 s
...13. Kristaps Neretnieks Pokers Latvija SC Kleisti 4 s.p./79,12 s – p.m.
...15. Ģirts Bricis Chandra H Latvija K. Ansone 4 s.p./79,75 s– p.m.
...21. Lauma Birzniece Calistro Latvija L. Birzniece 8 s.p./73,64 s – p.m.
...25. Tija Alise Jurjāne Jasmin Latvija T. A. Jurjāne 8 s.p./82,52 s – p.m.
...26. Guntars Siliņš Acadio Latvija G. Skoka 8 s.p./85,12 s – p.m.
...30. Ģirts Bricis Ventura Verte Latvija L. Birzniece 16 s.p./81,35 s – p.m.
...31. Linda Ansule Lemons Latvija L. Ansule 16 s.p./84,68 s – p.m.
...34. Maira Leja Pandora Latvija SIA BTT 20 s.p./83,25 s – p.m. 
...35. Linda Viša Arons Latvija A. Viša 24 s.p./74,80 s – p.m.

Maršruts nr. 9, Grand Prix sacensības (šķēršļu augstums līdz 160 cm, ar pārlekšanu)
1. Tīts Kivisils Torrero Igaunija Ltd Trojan Horses 0 s.p./45,86 s
2. Andruss Kallaste Opaal Igaunija T. Talve 0 s.p./46,59 s
3. Vasils Ivanovs Aleqs Baltkrievija NS Ltd. 8 s.p./44,12 s
...7. Andis Vārna Grand Libero Latvija AF Tērvete 8 s.p./83,42 s – p.m.
...10. Kristaps Neretnieks Lacapo Latvija SIA Princis 11 s.p./104,09 s – p.m.
...17. Ģirts Bricis Kongo Latvija T. Rezņuka 16 s.p./82,50 s – p.m.
...20. Guntars Siliņš Kalgari Latvija J. Mežnieks 16 s.p./85,07 s – p.m.
...24. Dainis Ozols Gvidons Latvija D. Ozols 24 s.p./81,13 s – p.m.
...26. Aleksandrs Šakurovs Girs Latvija SC Kleisti 32 s.p./84,18 s – p.m.
...28. Andrejs Bistrovs Raskats Latvija N. Ņikitina 44 s.p./91,17 s – p.m.

LJF sacensības PK programmas ietvaros
Maršruts nr. 1 (šķēršļu augstums līdz 115 cm, divās fāzēs, piedalās juniori līdz 18 g. v.; 22 
dalībnieki)
1. Karīna Pavāre Laviņš z/s Lielceri S.Pavāre 0 s.p./30,30 s
2. Inta Vēja Kaugurs SK Princis SK Princis 0 s.p./34,68 s
3. Lelde Līce Kama SC Kleisti  0 s.p./35,02 s
4. Laura Penele Alfredo Z/s Lielceri R. Lācis 4 s.p./30,23 s
5. Patrīcija Kokina Vimbldons z/s Lielceri 8 s.p./36,25 s
6. Kitija Līniņa Ko-Ko Saldus JSS Saldus JSS izsl.

Maršruts nr. 2 (šķēršļu augstums līdz 110 cm, piedalās zirgi līdz 5 g. v. vai tie, kas startē 
pirmo sezonu; 23 dalībnieki)
1. Ģirts Bricis Lady Lora SK Sport de Lux K. Ansone 0 s.p./28,21 s
2. Dainis Ozols Alibi LPJSK D. Ozols 0 s.p./28,43 s
3. Ģirts Bricis Quattros Amira SK Sport de Lux Ģ. Bricis 0 s.p./30,96 s
4. Maira Leja Antyme SK Temperaments SIA Lautas 0 s.p./35,37 s
5. Ieva Eglīte Callacado SK Sport de Lux I. Eglīte 0 s.p./36,15 s
6. Jānis Kalita Puaro Jura staļļi I. Smailoviča  4 s.p./28,55 s

Andrejs Bistrovs.

Aleksandrs Šakurovs.

Dainis Ozols.

Andis Vārna.

Guntars Siliņš.
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LATVIJĀ

Mārupes kausa izcīņa
Maršruts nr. 1 (šķēršļu augstums līdz 100 cm, uz atzīmēm)
1 a – piedalās zirgi līdz 5 g. v. vai zirgi, kas startē pirmo sezonu
1. Ģirts Bricis Lady Lora SK Sport de Lux 7,7 p.
2. Maira Leja Limona SK Temperaments 5,9 p.
3. Elizabete Kārkliņa Fortuna SK Sport de Lux 6,5 p.
1 b – piedalās jaunieši līdz 16 g. v.
1. Š. Lamberte-Veronkova Redisons SK Atēna 7,0 p.
2. Monika Cālīte Karmena SK Kriķi 6,9 p.
3. Kate Prizeva Lēdija SK Demora 6,85 p.
1 c – „atvērtā” klase
1. Guna Vasiļjeva Cartini ZA Kocēni 7 p.
2. Zane Ģīle Eross SK Ellits 6,4 p.
3. Linda Ansone Konga SK Princis 6,3 p.
Maršruts nr. 2 (šķēršļu augstums līdz 110 cm, uz atzīmēm)
2 a – piedalās zirgi līdz 6. v. vai zirgi, kas startē pirmo sezonu
1. Ģirts Bricis Lady Lora SK Sport de Lux 7,9 p.
2. Ģirts Bricis Quattros A. SK Sport de Lux 7,6 p.
3. Maira Leja Anytime P. SK Temperaments 7,1 p.
2 b – piedalās jaunieši līdz 21 g. v.
1. Inta Vēja Kaugurs SK Princis 6,6 p.
2. Patrīcija Kokina Vimbldons z/s Lielceri 6,4 p
3. Ance Kozulāne Klaudija ZA Kocēni 6,4 p.
2 c – amatieri
1. Laima Lāce Dalida z/s Tīraines staļļi 7,3 p.
2. Lauma Birzniece Ventura SK Sport de Lux 7,0 p.
3. Jolanta Lapiņa Glazūra RVA 6,7 p.
Maršruts nr. 3 – Solsel balvas izcīņa (šķēršļu augstums līdz 120 
cm, akumulācijas sacensības ar džokeri
1. Ģirts Bricis Ķīna SK Sport de Lux 65 p./68,44 s
2. Linda Ansule Lemons z/s Tīraines staļļi 65 p./71,15 s
3. Mārīte Pinte Ladiesman Saldus JSS 65 p./72,43 s 

Šogad Mārupes kausa 
izcīņa Tīrainē notika īstos 
Līgo svētkiem raksturīgos lai-
ka apstākļos. Vietā bija teiciens 
Līst kā pa Jāņiem! Neskatoties 
uz to, kā arī pašreizējo eko-
nomisko situāciju, dalībnieku 
skaits bija salīdzinoši liels –  
gan no tuvākajiem staļļiem, 
gan arī no Kurzemes un Lat-
gales.

Sacensību galvenā tiesneša 
lomu sacensībās pildīja 
Inga Miķelsone. Maršruta 
sastādīšanā šoreiz piedalījās 
divi cilvēki: Ivo Miķelsons 
izstrādāja shēmu, taču 
sacensību dienā maršrutu lika 
Roberts Neretnieks. Tas tāpēc, 
ka Ivo Miķelsons bija uzai- 
cināts par maršruta sastādītāja 
asistentu sacensības Bratislavā. 
Tradicionāli z/s Tīraines 
staļļi rīkotajās sacensībās 
divi pirmie maršruti no-
tika ar stila vērtējumu, bet 
trešajā maršrutā, ko finansiāli 
atbalstīja SIA Viatek (Solsel 
balvas izcīņa), visu izšķīra se-
kundes un jātnieku prasme. 

Sacensību veterinārā ārste 
Aija Pavlovska atzīst, ka 
daudzi zirgu īpašnieki bijuši 
vai nu aizmāršīgi, vai arī nav 
izpildījuši savus pienākumus –  
nebija paņēmuši līdzi zirgu 
pases (piemēram, Elizabete 
Kārkliņa, Jānis Mateuss), 
bet citu zirgu pasēs nebija 
atbilstošu ierakstu par asins 

Mārupes kausa izcīņa Tīrainē
Inese Ruskule

izmeklējumiem (zirgam Lie-
pa, Chalibra, De Almendra, kā 
arī Laumas Birznieces diviem 
zirgiem). Zirgiem gan tika 
atļauts startēt, tomēr šādiem 
pārkāpumiem arī turpmāk 
tiks sekots, un, ja tos atkārtos 
iepriekš minētās personas, 
tām neļaus startēt sacensībās. 

Kā gan notiktu sacensības, 
ja nebūtu atbalstītāju? Arī 
šogad Mārupes kausa balvu 
fonds tika nodrošināts augstā 
līmenī, un, protams, par to 
sacensību organizētāji patei-
cas visiem, kas palīdzēja 
sacensību rīkošanas darbos: 
SIA Viatek, SIA Vetline par 
sagādātajām Equistro balvām, 
veikalam Zirgu Stallis, SIA Sil-
ja, SIA Vērsis Ro, SIA Magnum 
Veterinārija, SIA Baumaschi-
nen Lettland, Eggersmann, 
Cavalor, Mühldorfer Pferdefut-
ter un Zirgu Pasts. Īpašs pal-
dies šoreiz Latvija Jātnieku 
federācijai un personīgi tās 
prezidentam Agrim Blauam 
par rasto iespēju izmantot 
federācijas šķēršļu komplektu 
sacensību laikā. 

Sacensību organizētāja 
Anna Stafecka atzīst, ka tas bi-
jis ļoti liels atbalsts mūsdienās, 
jo šādu šķēršļu īres izmaksas 
no citiem uzņēmumiem ir 
ļoti augstas. Organizētāji cer, 
ka šāda veiksmīga sadarbība 
turpināsies arī turpmākajos 
gados! 

Mārīte Pinte spēcīgā konkurencē izcīnīja trešo vietu sacensību augstākajā 
maršrutā.
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Mārupes kausa rezultatīvāko sportistu Ģirtu Brici apbalvo sacensību 
organizētāji – zemnieku saimniecības Tīraines staļļi pārstāvji (no 
kreisās): direktors Zigismunds Alsiņš, īpašniece Anna Stafecka un Laima 
Lāce.
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Abonēt ir lētāk!
Abonē internetā  

www.pasts.lv sadaļā e-abonēšana, 
abonementa noformēšana –  

bez maksas!
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Svētdien jātnieki no visas 
Latvijas pulcējās JSK Demo-
ra organizētajās sacensībās 
konkūrā. Apmeklētāji 
varēja vērot sportistu snie-
gumu piecos dažādas 
sarežģītības maršrutos. Spor-
tistiem vecumā līdz 18 ga-
diem tās bija arī Latvijas 
Jātnieku federācijas ieskaites 
sacensības.

Sacensību organizētāja 
un JSK Demora valdes 
priekšsēdētāja Gelinta 
Egendorfa pastāstīja, ka 
atzinību un ovācijās izpelnījās 
Demoras un bērnunama Selga 
jauniešu iestudētā kustību 
izrāde Zirgi – vienojošais 
spēks, kas apvieno kantri stila 
dejas elementus, sportu, ving-
rojumus uz zirga un jauniešu 
draudzību, kas veidojusies 
darbojoties kopā ar zirgiem. 
Bija redzami arī lielformāta 
zirgu zīmējumi, kuri tapuši 
projekta ietvaros, ko atbalsta 
Jaunatnes Starptautisko pro-
grammu aģentūra.

Jāatzīmē brīnišķīgais lau-

JSK Demora sacensības
JSK Demora

Ventspils novads, 18. jūlijs, konkūrs
kuma noformējums, pie 
kā tradicionāli tiek īpaši 
strādāts. Sacensību arēna 
atgādināja liliju izstādi, jo tās 
bija sakārtotas visdažādākajās 
kompozīcijās. Jātnieki saka, 
ka šeit pasniegtie ziedu pušķi 
ir visskaistākie un pretēji 
tradīcijai, ka uzvarētāji, 
lēkšojot goda aplī, met pušķus 
skatītājos turpmākai veiks-
mei, Demoras pušķi nelido pa 
gaisu un tiek aizvesti mājās. 
Laika apstākļi bija tuvu 
ideālam, pēc ilgā sausuma un 
karstuma perioda naktī uz-
lija, samitrinot laukumu, bet 
dienā bija mākoņains ar vi-
eglu vējiņu, kas atsvaidzināja 
un izdzenāja dundurus.

Maršrutā ar šķēršļu aug-
stumu līdz 70 cm startēja 
27 dalībnieki. Pirmo vietu 
izcīnīja Zane Šteinberga ar 
Princesi no Saldus JSS, otrā 
bija Patrīcija Šermukšne ar 
Vellu no Talsu JK, trešā - Sin-
tija Grundštoka ar Vendiju, 
arī no Talsu JK. Savukārt JSK 
Demoras jātnieki Toms Aper-
manis ar poniju Feja ieguva 

Latvijas vadošajam konkūra sportistam Andim Vārnam 
nupat, jūlijā,  izveidota sava mājas lapa. Par Anda rezultātiem 
regulāri informējam mūsu izdevumā Zirgu Pasts, tagad par 
Andi, par viņa zirgiem un komandu varat lasīt arī mājas lapā 
www.andisvarna.com

Lai veidotu savu un zirga atpazīstamību un sniegtu 
koncentrētu informāciju, izvedota viena no pirmajām  
mājas lapām Latvijas zirgam. Tas ir stāsts par ķēvi Corintte.  
www.corintte.webs.com

Veido savu vizītkarti

15. vietu un Arta Maula ar 
Leksiku ierindojās 18. vietā.

Maršrutā ar šķēršļu aug-
stumu līdz 100 cm triumfēja 
mājinieces. Pirmo vietu ie-
guva Kate Prizeva ar Lēdiju, 
otrā vieta Paulai Gailei ar 
Dardedzi, piektā vieta Grētai 
Krūmiņai ar Nadīni, septītajā 
vietā Unda Egendorfa ar Ka-
maro. 

Maršrutā ar šķēršļu aug-
stumu līdz 105 cm startēja 
jaunieši līdz 18 gadu vecu-
mam, un tas bija Latvijas 
Jātnieku federācijas ieskaites 
maršruts. Pirmo vietu izcīnīja 
Karlīne Ciemiņa ar Vaiperu 
no Rīgas novada z/s Tīraines 
staļļi, otrā bija Kitija Līniņa ar 
Koko Saldus JSS, trešā - Ag-
nese Grahoļska ar Sinhro no 
Talsu JK.

Atklātajā maršrutā ar 
šķēršļu augstumu līdz 105 
cm, kur varēja piedalīties 
jātnieki bez ierobežojumiem, 
Kristīne Egle ieguva pirmo 
vietu ar Glāstu un otro vietu 
ar Concordi (no RJSK Sport 
de Lux; Liepājas novads), 
trešā vieta Dzintrai Blūmai 

ar Gvendolīnu no SS Priedes 
Liepājas novadā.

Akumulācijas sacensībās 
ar džokeri un šķēršļu aug-
stumu līdz 115 cm jātnieki 
sarindojās sekojošā secībā: 
Pirmā Sarmīte Pētersone ar 
Amadeo no Talsu JK, otrā vi-
eta šo sacensību organizatorei 
Gelintai Egendorfai ar Lēdiju, 
trešā – Kristīne Egle ar Glāstu 
RJSK Sport de Lux. 

Vēl bez nosauktajiem 
dalībnieki bija ieradušies 
sportisti no z/s Zāgkalni 
Kuldīgas novadā, Kentaura 
staļļiem Liepājā un SIA Baltic 
Timber Trade. 

Pasākumu atbalstīja Latvi-
jas Jātnieku federācija, Jaunat-
nes Starptautisko programmu 
aģentūra, Ventspils dome, 
Igors Skoks, Radio SWH 
Ventspils studija, Leonards 
Čamanis, SIA Vindbūvserviss, 
IK stādu audzētava Sarmas 
7, SIA Jaunmīlgrāvja ostas 
kompānija, Guntis Gailis, z/s 
Demora, SIA Arbo, Eggersman, 
PFIF un zirglietu veikals Ken-
taurs.Jauniešu iestudētā izrāde – Zirgi – vienojošais spēks.

Sacensību laukums atgādināja liliju izstādi.

Gelinta Egendorfa ar Lēdiju.
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Latvijas čempionāts jaunajiem jātniekiem, junioriem un 
bērniem iejādē
Kleisti, 3. jūlijs
Mazā balva, jaunie jātnieki
1. Jūlija Stepanova Dancing Queen SC Kleisti J. Stepanova 62,63%
2. Jūlija Stepanova Vaipers SC Kleisti Zviedrija 60,79%
3. Agnese Rituma Līvija SK Reiteri A. Apsītis 60,26%

Shēma III, juniori
1. Ksenija Petrova Lagoss LLU LLU 65,56%
2. Aiga Silavniece Hiltons SC Kleisti SC Kleisti 61,79%
3. Monta Kļaviņa Lotoss SK Reiteri A. Apsītis 59,66%

Bērnu shēma (12-13 g. v.)
1. Nellija Nulle Giness SC Kleisti S. Šakurovs 68,85%
2. Sindija Galviņa Venda SIA Wilde Transp.  65,29%
3. Everita Daubure Heralda SK Harmonija  65,29%

Bērnu shēma (14-15 g. v.)
1. Aiga Silavniece Kaldans SC Kleisti I. Nasteviča 67,24%
2. Kristīne Tverdohleba Kvatro SK Temperaments  66,55%
3. Madara Reināne Fantoms SC Kleisti S. Šakurovs 65,98%

Latvijas labākā iejādes sportiste Ai-
risa Penele ar zirgu Ravels guva augstus 
panākumus starptautiskās sacensībās, kas 
notika no 18. līdz 20. jūnijam Brno, Čehijā. 
Sacensību pirmajā dienā viņa izcīnīja 
pirmo vietu shēmā FEI Intermediante II 
test (Vidējā balva II). Nākamajā dienā –  
trešo vietu FEI Grand Prix shēmā (Lielā 
balva) un ieguva pirmo punktu, lai 
kvalificētos dalībai Pasaules Jāšanas 
sporta spēlēs, kas notiks šāgada augustā 
Kentuki (ASV), un 2011. gada Eiropas 
čempionātam Nīderlandē. Nepieciešams 
vēl viens punkts līdzīga ranga un tiesnešu 
sastāva sacensībās. Sacīkšu izskaņā Ai-
risa ieguva arī trešo vietu brīvas izvēles 
programmā mūzikas pavadījumā – kīrā. 

Airisa gūst pirmo kvalifikācijas punktu
Dace Millere Sacensībās piedalījās sportisti no 

Nīderlandes, Ungārijas, Latvijas, Poli-
jas, Šveices, Itālijas, Čehijas, Vācijas un 
Slovēnijas.

Airisa Penele: – Pirms tam startēju arī 
sacensībās Polijā, Sopotā, kur ieguvu ses- 
to, piekto un septīto vietu. Tie bija mani 
pirmie starptautiskie starti šosezon. Polijā 
liels mīnuss bija tas, ka sacensības noti-
ka kopā ar konkūru, piedalījās 16 valstu 
sportisti, un lielā dalībnieku skaita dēļ ik 
pa brīdim starti tika novēloti vai pārcelti –  
pat uz nākamo dienu. Arī Brno apstākļi 
nebija vienkārši – lija, un laukums bija 
viena liela peļķe. Daži sportisti atteicās 
startēt. Bet es taču biju tik tālu braukusi, 
ka nolēmu – jāiet laukumā. Prieks, ka 
zirgs ļoti labi nokoncentrējās jāšanai šajos 
apstākļos. Protams, esmu ļoti priecīga, 

Jūlija Stepanova.
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ka ieguvu šo kvalifikācijas punktu. Ir 
rezultāti, mēs startējam, un, kamēr zirgs 
skrien, man jātiek tam līdzi... Ļoti liels 
patīkams pārsteigums bija tas, ka Brno 
tiesneši mani atzina par jāšanas stila jomā 
labāko ārzemju jātnieci. Tas ir papildu 
gandarījums startēt turpmāk.

LJF prezidents Agris Blaus: – Šis 
ir milzīgs panākums Airisas Peneles 
sportiskajā karjerā, jo ļoti spēcīgā CDI-
W kategorijas turnīrā ar daudzu valstu 
sportistu līdzdalību viņa spēja ne tikai 
iekļūt labāko trijniekā divās shēmās, bet 
izcīnīt arī punktu gan startam nākamajā 
Eiropas čempionātā, gan Pasaules Jāšanas 
sporta spēlēs, kas ir prestižākais pasākums 
jāšanas sportā aiz olimpiskajām spēlēm, jo 
arī notiek tikai reizi četros gados.

Pēdējos gados iejādes aktivitāte aug. 
Mazajās shēmās parādās arvien jauni spor-
tisti, notiek sacīkstes open klasēs. Amatie-
risma līmenī jūtams pacēlums un lepnums 
par savu sporta disciplīnu. Lielu stimulu 
šiem sportistiem devuši Airisas Peneles 
starptautiskie panākumi, taču viņai tādu 
īstu sekotāju nav, un Lielo balvu bez Airi-
sas vēl spēj veikt tikai Terēze Rozenberga. 
Tas ne jau tāpēc, ka sportisti negribētu, bet 
mums nav atbilstošas kvalitātes zirgu (un 
cik tad mums ir konkūristu, kuri var lekt 
160?). Tāpēc šobrīd galvenais nezaudēt 
labo psiholoģisko klimatu un turpināt 
attīstību. Ka tas notiek, liecina fakts, ka 

Iejāde paplašina aktivitātes
iejādes sacensības nu jau ne pirmo reizi tiek 
sarīkotas citur nevis Kleistu sporta bāzē. 
Tā LJF kausa izcīņas posms notika Ozol-
niekos, LLU sporta bāzē. LJF Iejādes sekci-
jas vadītāja Anita Mangale: – Sacensības 
bija perfekti organizētas. Vietējie ļaudis 
bija labi parūpējušies gan par zirgiem, gan 
cilvēkiem. Mums izveidojās laba sadarbība, 
un es ļoti vēlētos, ka arī nākamgad šī pi-
eredze sarīkot sacensības citās sporta 
bāzēs turpinātos. Manuprāt, ļoti svarīgs 
bija fakts, ka savās mājās LLU sporta bāzē 
varēja startēt visi studenti, kuri to vēlējās 
un kuriem ne vienmēr ir iespēja apmeklēt 
sacensības cituviet.  

Airisa Penele ar Ravelu paraugdemonstrējumu 
laikā Pasaules kausa Rīgas sacensībās.
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Latvijas Jātnieku federācijas kausa izcīņa

Iejāde
II posms, Ozolnieki, 19. jūnijs
Vārds, uzvārds Zirga vārds Sporta klubs Īpašnieks Rezultāts
Lielā balva
1. Terēze Rozenberga Zalve SC Kleisti SC Kleisti 60,99%
Mazā balva
1. Agnese Liepiņa Linza SK Kleisti SC Kleisti 68,50%
2. Terēze Pētersone Kivi SK Mežstrazdiņi J. Mežnieks 66,49%
3. Kristīna Rozīte Brodors LLU Sporta klubs ZA Burtnieki 64,91%
Mazā balva (jaunie jātnieki līdz 21 g. v.)
1. Jūlija Stepanova Dancing Queen SC Kleisti J. Stepanova 64,30%
2. Agnese Rituma Līvija SK Reiteri A. Apsītis 57,45%
3. Lāsma Stanke Linda SK Temperaments L. Stanke 56,49%
Shēma III
1. Agnese Liepiņa Doctor Wayne SIA Wilde Transp. SIA Wilde Transp. 67,75%
2. Aija Butāne Robin Class SIA Wilde Transp. A. Butāne 67,16%
3. Agnese Kukaine Double Power JSK Temperaments A. Kukaine 66,17%
Shēma III (juniori līdz 18 g. v.)
1. Ksenija Petrova Lagoss LLU Sporta klubs LLU 64,90%
2. Agnese Rituma Līvija SK Reiteri A. Apsītis 60,00%
3. Aiga Silavniece Hiltons SC Kleisti SC Kleisti 59,80%
Shēma II
1. Terēze Rozenberga Lords SC Kleisti SC Kleisti 68,16%
2. Daiga Grāvīte Don Graffiti z/s Lielceri D. Grāvīte 65,44%
3. Nellija Nulle Giness SC Kleisti S. Šakurovs 65,35%
Shēma II (bērni 15-16 g. v.)
1. Nellija Nulle Giness SC Kleisti S. Šakurovs 65,35%
2. Aiga Silavniece Kaldans SC Kleisti I. Nasteviča 63,33%
Open Class (līdz 18 g. v.)
1. Zane Briede Varonis LLU sporta klubs LLU 65,52%
2. Līga Ansonska Kabarē LLU sporta klubs LLU 65,00%
3. Laura Voiko Lenors LLU sporta klubs LLU 63,97%
Open Class (bērniem)
1. Sindija Galviņa Venda SIA Wilde Transp. J. Lazdāne 66,55%
2. Everita Daubure Heralda SK Harmonija A. Mainiece 64,31%
Open Class (jaunzirgu konkurence)
1. Sandrija Rivža Laksels SK Princis SIA Princis 60,84%
2. Iveta Andersone Bugatti Mēmeles JSK I. Andersone 57,59%

III posms, Kleisti, 3. jūlijs
Lielā balva
1. Airisa Penele Ravels z/s Lielceri A. Penele 69,08%
2. Terēze Rozenberga Zalve SC Kleisti SC Kleisti 60,50%
Vidējā balva I
1. Inga Bistrova Traum-Furst SK Amber J. Borisova 66,32%
2. Terēze Pētersone Kivi SK Mežstrazdiņi J. Mežnieks 65,61%
3. Agnese Kukaine Luga SK Temperaments A. Kukaine 64,30%
Vidējā balva I (jaunie jātnieki līdz 21 g. v.)
1. Jūlija Stepanova Dancing Queen SC Kleisti J. Stepanova 61,93%
Shēma III
1. Aija Butāne Rubin Class SIA Wilde Transp. A. Butāne 67,69%
2. Agnese Kukaine Double Power SK Temperaments A. Kukaine 65,21%
3. Gundega Krīgere Donnervelle SK Temperaments Krīgeru ģim. 64,70%
Shēma II
1. Nellija Nulle Giness SC Kleisti S. Šakurovs 67,19%
2. Terēze Rozenberga Lords SC Kleisti SC Kleisti 66,93%
3. Signija Hmeļņicka Kolažo SC Kleisti SC Kleisti 63,25%
Shēma II (bērni 15-16 g. v.)
1. Nellija Nulle Giness SC Kleisti S. Šakurovs 67,19%
2. Madara Reināne Fantoms SC Kleisti S. Šakurovs 60,53%
Open Class (jaunzirgu konkurence)
1. Gundega Krīgere Sally N. Čerepova 69,31%
2. Angelina Kostina Bonds SC Kleisti A. Kostina 65,52%
3. Laima Lāce Dika z/s Tīraines staļļi L. Lāce 63,56%
Open Class (juniori līdz 18 g. v.)
1. Laura Štrāle Hilmenda SC Kleisti A. Mangale 65,75%

Inga Bistrova.

Kristīna Rozīte.

Terēze Rozenberga.
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atvērtās klases maršrutos 
līdz 120 cm citās sacensībās 
un vēlētos to darīt nākamajā 
sacensību sezonā savā 
konkurencē. Neapšaubāmi, 
amatieri attīstās, uzlabojas 
vērtējumi maršrutos uz „stilu”.

Labākie poniju 
jātnieki 

Patiess prieks par izturību 
šīs vasaras viskarstākajās 
dienās un smaidiem gan mazo 
poniju jātnieku, gan vecāku un 
viņu treneru sejās. Manuprāt, 
tas ir saviļņojoši, redzēt savu 
mazo atvasi ar sacensību kau-
su rokās, izcīnītu medaļu vai 
vienkārši pēc veiksmīgi veikta 
maršruta. Poniju jāšanā esam 
sasnieguši zināmu attīstības 
pakāpi, un pirmoreiz valsts 
vēsturē mazajiem jātniekiem 
notika savas valsts čempionāts. 
Kopumā čempionātā bija pie-
teikti 44 starti, vērtējumus 
par startiem un godalgotās 
vietas izcīnīja četros dažādas 
grūtības maršrutos.  Par 
Latvijas čempionāta titulu 
ar pirmās grupas ponijiem 
cīnījās pieci vismazākie po-
niju jātnieki – Monta Pa-
reiza, Sabīne Siliņa, Marga-
rita Prokofjeva, Arta Židele 
un Anda Židele.  Par absolūto 
uzvarētāju kļuva Monta ar po-
niju Džipa. Jāpiemin, ka viņa 
startēja ar vairākiem poni-
jiem un ar visiem sasniedza 
ļoti labus rezultātus. Monta 
pārstāv Saldus JSS un viņas 
trenere ir Mārīte Pinte. Otrajā 
vietā Sabīne Siliņa ar Šokolādi 
(Mežstrazdiņi), trešajā – Mar-
garita Prokofjeva ar Kamani 
(SK Atēna).

Par Latvijas čempiona 
balvas ieguvēju pirmās 
un otrās grupas poniju 
konkurencē kļuva Zane Mei-
mane ar poniju Pipars. Šis 

Pirmo reizi šāds Latvijas čempionāts
Jolanta Lapiņa

Kleisti, 17. jūlijs,  konkūrs
sportiskais pāris pārstāv SK 
Atēna no Baldones. Šī titula 
izcīņā piedalījās desmit jaunie 
poniju jātnieki. Otro vietu ie-
guva Kristiāna Ozoliņa ar Ru-
andu, trešo – Zane Šteinberga 
ar Pegiju (abas Saldus JSS).

LJF Poniju jāšanas sek-
cijas vadītāja Mārīte Pinte: 
- Sacensības noritēja ļoti 
jaukā atmosfērā. Bērniem 
tas bija pirmoreiz – Latvijas 
čempionāts, un šis nosaukums 
jau vien nozīmē ļoti daudz. 
Turklāt pirmoreiz arī starts uz 
prestižā lielā zāles laukuma. 
Patīkami, ka bija ieradušies 
ciemiņi no Lietuvas. Viņi bija 
ļoti apmierināti ar mūsu maču 
organizāciju, kaimiņiem pa-
tika sastādītie maršruti, it īpaši 
iesācējiem paredzētais. Ir ļoti 
svarīgi, lai būtu šādas iespējas 
sacensties un jau bērnībā 
redzēt izaugsmes iespējas. 
Mūsu pašu sportistiem svarīgi 
bija tas, ka katrs startēja savā 
poniju grupā, un tad bija arī 
apvienotais maršruts, līdz ar 
to katram bija iespēja div-
reiz doties laukumā. Bērniem 
ļoti patika sacensības, tika 
saņemti diplomi un kausi, kas 
ir liels stimuls turpmākajiem 
treniņiem un startiem. 

Amatieru klases 
jātnieki

Nacionālā čempiona titula 
izcīņa starp amatieru klases 
jātniekiem arī notika pirmo 
reizi. Sacensībās piedalījās 12 
sportiskie pāri. Pirmā šo titu-
lu saņēma Ingrīda Lizbovska 

ar zirgu Nostradamuss. Viņa 
izcīnīja ne tikai čempiona titu-
lu, bet arī pārliecinoši uzvarēja 
abos sacensību maršrutos. 
Apsveicam ar labiem, stabi-
liem rezultātiem! 

Maršrutā  ar šķēršļu aug-
stumu līdz 105 cm visaugstāko 
vērtējumu  7,37 balles saņēma 
Ingrīda Lizbovska (LJAA) ar 
Nostrdamuss, 7,23 balles - Jo-
lanta Lapiņa (RVA) ar Glazūru, 
7,13 balles - Olga Šellere (SK 
Atēna) ar Atreju.  Maršrutā 
ar 115 cm augstiem šķēršļiem 
aiz Ingrīdas Lizbovskas se-
koja Olga Šellere ar Prestižu 
un Marija Ose ar Roleksu no 
Tīraines staļļiem.

Vērtējot amatieru jātnieku 
kopējo līmeni, tas ir aud-
zis.  Ja sākotnēji maršruti ar 
šķēršļu augstumu 100 un 110 
cm šķita augstākais, ko lielākā 
daļa vēlētos lēkt, šobrīd daži 
sportisti jau mēģinājuši startēt 

Latvijas Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe un Latvijas 
Jātnieku federācijas prezidents Agris Blaus sveic uzvarētāju Sabīni Siliņu 
ar Šokolādi.

Zane Meimane ar Piparu un ģimeni.

Poniju jātnieki dodas uz 
apbalvošanas ceremoniju.

Ingrīda Lizbovska ar Nostrdamuss – labākā amatieru konkurencē.
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Laikā, kad mēs Latvijā 
vairāk domājām par saviem 
vēderpriekiem, alus dzeršanu 
un izbaudījām Līgo svētku 
brīvdienas, mūsu sportisti 
bija devušies uz kārtējām 
sacensībām Krievijā. Lat-
viju pārstāvēja trīs sportisti 
– Andis Vārna, Dainis Ozols 
un Kristaps Neretnieks. 
Sacensības kā jau katru gadu 
tika organizētas grandiozas 
un krāšņas. Mūsu sportistiem 
šis nav pirmais gads, kad viņi 
tradicionālos svētkus pavada 
ārpus mājām un ģimenes, 
startējot starptautiska mēroga 
sacensībās.

Sacensību galvenajā Grand 
Prix maršrutā piedalījās 
21 dalībnieku pāris. Par 
uzvarētāju kļuva Krievijas 
sportists Vladimirs Tuganovs 
ar zirgu Amarok. Zirgu Ama-
rok gada sākumā iegādājās no 
Lietuvas sportista Bena Gut-
kauska, un šis pāris veiksmīgi 
startējis jau vairākās Krievijas 
sacensībās. Latvijas sportistam 
Dainim Ozolam ar zirgu Gvi-
dons 28 soda punkti, līdz ar to 
17. vieta. Andis Vārna ar zirgu 

Krievijas čempionāts
Jolanta Lapiņa

Maskava, 24.-27. jūnijs, konkūrs

Irasir - izslēgts.
Jaunzirgu maršrutā startēja 

Andis Vārna ar Klaidu. Labāko 
rezultātu šis pāris sasniedza 
125/130 cm augstajā maršrutā 
izcīnot piekto vietu.

Otrās sacensību dienas 
maršrutā ar šķēršļu augstumu 
līdz 145 cm Dainim Ozolam 
ar zirgu Gvidons ceturtā vi-
eta, Andim Vārnam ar Grand 
Libero – sestā vieta, Krista-
pam Neretniekam ar Lacapo –  
astotā vieta. Jāpiemin, ka Dai-
nim ar Gvidonu šīs bija otrās 
sacensības pēc lielāka miera 
perioda, jo zirgam bija jutīga 
priekškāja.

Trešās sacensību dienas 
maršrutā ar šķēršļu augstumu 
līdz 140 cm Latvijas sportists 
Kristaps Neretnieks izcīnīja uz-
varu ar zirgu Pokers. Maršrutā 
piedalījās 19 dalībnieki, bet 
tikai 12 parkūru veica līdz ga-
lam. Šis ir augstākais sasnie-
gums Kristapam ar Pokeru. 
Sportiskais pāris izveidojies 
šajā sacensību sezonā. Par šo 
zirgu interesi tagad izrādījuši 
vairāki zirgu īpašnieki un 
sportisti.

Jau otro gadu pēc kārtas 
prestižais Gubernatora kauss 
netiek pasniegts Krievijas 
sportistiem. Pērn galveno 
balvu izcīnīja Igaunijas spor-
tists Tīts Kivislds, bet šogad 
par Grand Prix maršruta 
uzvarētāju kļuva lietuviešu 
sportists Bens Gutkausks ar 
zirgu Quick-Jet. Tas gan neat-

Gubernatora kauss
Jolanta Lapiņa

Sanktpēterburga, 17.-20. jūnijs, konkūrs
taisnoja savu vārdu Quick-Jet –  
Bens maršrutu veica tīri, bet 
saņēma soda punktu par 
pārsniegto laika normu.

Latviju šajās sacensībās 
pārstāvēja divi sportisti – Dai-
nis Ozols un Kristaps Neretni-
eks. Labākos rezultātus mūsu 
sportisti sasniedza maršrutā 
ar šķēršļu augstumu līdz 140 
cm - Dainim Ozolam ar zirgu 
Gvidons – ceturtā vieta, Kri-
stapam Neretniekam ar Po-
keru – piektā vieta. 

Jāatzīst, ka dalībvalstu 
skaits pēdējā gadā ievērojami 
samazinājies, lai gan sacensību 
programma veidota pietiekami 
interesanta un balvu fonds ir 
vērā liels. 2010. gadā galvenajā 
maršrutā startēja 27 pāri, 
2009. gadā - 40. Turklāt Grand 
Prix maršruta labākajiem tiek 
piešķirti ieskaites punkti Rolex 
punktu tabulā.

Bens Gutkausks.

Kristaps Neretnieks ar Pokeru.

Andis Vārna ar zirgu Marmors neveiksmīgā lēcienā.
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Leksingtonas luk-
susa dāvanu veikals L.V. 
Harkness&Co no čehu Mo-
zeres kristāla izveidojis 
balvas, kuras pasniegs All-
tech Pasaules Jāšanas sporta 
spēlēs ASV, Kentuki. 2010. 
gada Pasaules Jāšanas sporta 
spēļu laikā notiks  astoņi pa-
saules čempionāti dažādos 
jāšanas sporta veidos gan 

Medaļas Pasaules spēlēm
individuāli, gan komandu 
vērtējumā. Pirmo reizi šis 
pasākums notiks Amerikas 
kontinentā - Kentuki zirgu 
parkā Leksingtonā no 25. 
septembra līdz 10. oktobrim. 
Trofeju izveidošana prasīja 
no mākslniekiem un dizai-
neriem 14 mēnešus darba, 
un katras balvas cena ir 
apmēram 50 000 dolāru.
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GCT Montekarlo sacen- 
sībās vienmēr tiek gūti 
īpaši sportiskie sasniegumi, 
demonstrēta tehniska jāšana, 
redzami ar interesantu dizainu 
veidoti maršruti, piedāvāts 
liels balvu fonds, un tas no-
tiek luksus klases vidē. Tāpēc 
šo pasākumu jau laikus savā 
kalendārā atzīmē daudzi 
jāšanas sporta cienītāji. 

Prinča pils atrodas sacen- 
sību laukuma vienā pusē, 
bet otrā – jūra ar pasaulē 
brīnišķīgākajām jahtām, 
atstājot neaizmirstamu iespai-
du uz kalnainās minivalsts 
Monako apmeklētājem un 
radot patiesi aristokrātiska 
pasākuma noskaņu. GCT 
Montekarlo posms atzīts par 
visizsmalcinātākajām pasaules 
jāšanas sporta sacīkstēm. Gal-

Globālā čempionu tūre
Sagatavoja Dace Štrausa

Montekarlo, 24.-26. jūnijs, konkūrs
venais maršruts šajā posmā 
bija Monako prinča Alberta II 
Lielā balva.

Šoreiz izcēlās jātnieki no 
Brazīlijas, kas uzvarēja arī 
pēdējās sacensību dienas 
pirmajā maršrutā un nebi-
ja apstādināmi arī galvenās 
balvas izcīņā. Brazīlietis Ber-
nardo Alvess ar zirgu Bri- 
dgit uzvarēja Grand Prix pēc 
sešu sacensību dalībnieku 
pārlekšanas maršruta, pie-
veicot tādas jāšanas sporta 
slavenības kā Meridita Mai-
kla-Bērbauma, Joss Lansinks, 
Džesika Kurtēna un citus. Pēc 
balvas saņemšanas, ko pasnie-
dza Monāko princese Karolīna 
un viņas meita Šarlote, Bernar-
do teica, ka Bridgit ir labākais 
zirgs, ar ko viņš jebkad ir jājis.

Eštorila jau piekto reizi 
kopš Globālās čempionu 
tūres sākuma uzņem pasau-
les labākos konkūra sacensību 
dalībniekus. Eštorila, kas 
atrodas pavisam netālu no 
Portugāles galvaspilsētas Li-
sabonas lidostas, pasaulē plaši 
pazīstama ne tikai kā vie- 
ta, kur notiek pieczvaigžņu 
jāšanas sporta pasākumi, bet 
arī sacensības tenisā, golfā, 
burāšanā, sērfošanā un arī 
motosportā. Šeit ir patīkams 
klimats augu gadu un 
pārsteidzoša ainavu dažādība. 
Kongresu centrs, kas šeit atro-
das, ir viens no labākajiem visā 
Eiropā. Tā šis reģions, saukts 
arī par Portugāles Rivjēru, 
piedāvā plašas iespējas gan 
atpūtai un sportam, gan biz-
nesa tikšanos organizēšanai.

Pirmais tīri Grand Prix 
maršrutu ar balvu 100 000 eiro 
uzvarētājam, ko prezentēja 
Kaskaisas un Eštorilas tūrisma 
padome, izjāja Azerbaidžānas 
pārstāvis Patriks Makentijs. 
Tas izdevās vēl 14 sacensību 
dalībniekiem, kuru vidū bija 
tādas slavenības kā Meridita 
Maikla-Bērbauma, Džesika 

Pārlekšanas dalībnieku rezultāti
1. Bernardo Alvess ar Bridgit (Brazīlija) – 0/0/0 s.p./35,27 s –  
95 000 eiro
2. Džesika Kurtēna ar Castle Forbes Libertina (Īrija) – 0/0/0 
s.p./35,29 s – 57 000 eiro
3. Joss Lansinks ar Cavalor Valentina van’t Heike (Beļģija) – 
0/0/0 s.p./40,21 s – 38 000 eiro
4. Meridita Maikla-Bērbauma ar Shutterfly (Vācija) – 0/0/4 
s.p./35,50 s. – 21 850 eiro
5. Rolfs Gorans Bengtsons ar Ninja La Silla (Zviedrija) – 0/0/4 
s.p./37,49 s – 18 050 eiro
6. Sergio Alvarezs Moja ar Action-Breaker (Spānija) – 0/0/5 
s.p./45,13 s – 9500 

Eštorila, 1.– �. jūlijs, konkūrs
Kurtēna, Kevins Stauts, Laura 
Krauta, Joss Lansinks, Ričards 
Spūners, Markuss Enings,  
Marko Kučers un pasaulē 
mazāk pazīstams jātnieks, 
kurš pārstāv Azerbaidžānu, 
– Džamals Rahimovs.

Otrā raunda sacensībās 
pēdējais šķērslis bija klupie- 
na akmens Markusam Enin-
gam un Ričardam Spūneram, 
bet, pārsteidzot visus, bez 
kļūdām izjāja Džamals Ra-
himovs. Viņam pievienojās 
vēl pieci jātnieki, kuri izcīnīja 
tiesības pēc diviem grūtiem 
apļiem piedalīties pārlekšanas 
maršrutā.

Pārlekšanā abi dalībnieki 
no austrumiem un Kristiāns 
Ālmanis nogāza šķēršļus, bet 
pirmo trīs dalībnieku kārtību 
uz goda pjedestāla un balvas 
vērtību izšķīra tikai laiks. 
Lielo balvu ieguva Meridita 
Maikla-Bērbauma ar Check-
mate, kas it kā dzīvo visiem 
pazīstamā Shutterfly ēnā. Me-
ridita pēc sacensībām teica, 
ka tā ir viņas lielākā uzvara, 
atgriežoties lielajā sportā pēc 
bērna piedzimšanas, par ko 
viņa ir ļoti priecīga.

Pārlekšanas dalībnieku rezultāti
1. Meridita Maikla-Bērbauma ar Checkmate (Vācija) – 0/0/0 
s.p./44,11 s – 100 00 eiro
2. Marko Kučers ar Cash (Vācija) – 0/0/0 s.p./45,82 s – 65 000 eiro
3. Joss Lansinks ar Cavalor Valentina van’t Heike (Beļģija) – 0/0/0 
s.p./51,87 s – 45 000 eiro
4. Kristiāns Ālmanis ar Taloubet Z (Vācija) – 0/0/4 s.p./45,12 s. –  
25 000 eiro
5. Patriks Makentijs ar Ever Mury Marais Z (Azerbaidžāna) –  
0/0/4 s.p./51,39 s – 21 000 eiro
6. Džamals Rahimovs ar Aramis (Azerbaidžāna) – 0/0/8 s.p./55,40 s –  
10 000 eiro

Marko Kučers ar Cash otrajā vietā Portugālē.

Meridita Maikla-Bērbauma ar Checkmate uzvar Eštorilas posmā.
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ASV komanda, kas sastāvēja 
tikai no jātniecēm, triumfēja 
Meydan FEI Nāciju kausa 
izcīņas posmā Roterdamā, 
Holandē, un pirmo reizi franči 
pēc divu posmu uzvarām 
ierindojās tikai piektajā vietā. 
Jau pirmajā aplī ASV ko- 
mandas sniegumā varēja no-
jaust uzvarētājus, bet pēc 
otrā raunda trīs divkārt 
tīri veiktiem maršrutiem 
amerikāņu meitenes vairs ne-
bija sasniedzamas nevienai 
vienībai. Lielbritānija sekoja 
ASV komandai tikai ar vie- 
nu punktu priekšā trešās vie 
tas ieguvējiem holandiešiem, 

Meydan FEI Nāciju kauss
Sagatavoja Dace Štrausa

Roterdama, 18. jūnijs, konkūrs
kas joprojām līdzās Šveicei, 
Zviedrijai un Polijai ir to ko- 
mandu skaitā, kam šobrīd no 
augstākās līgas būtu jāaiziet, 
jo pēc noteikumiem četrām 
komandām Meydan līga 
jāatstāj.

Vācijas komanda ieņēma 
ceturto vietu, bet spāņi dalīja 
piekto vietu ar Francijas 
komandu. Īrija un Šveice ar 
vienādu punktu skaitu dalīja 
septīto vietu. Polija atkal 
jau pirmajā aplī ieguva pie- 
tiekami daudz soda punktu, 
lai kopā ar zviedriem vērotu 
otrā apļa norisi no skatītāju  
tribīnēm.

Rezultāti
1. ASV – 0 s.p.: Quick Study (Lorena Hoga) 0/0, Skra Glen’s Da-
vos (Kandise Kinga) 0/0, Tristan (Nikole Simpsone) 4/1, Cedric 
(Laura Krauta) 0/0.
2. Lielbritānija – 7 s.p.:  Murka’s Pom D’Ami (Pēters Čarlzs) 0/1, 
Chamberlain Z (Deivids Makfersons) 1/4, Intertoy Z (Skots Brešs) 
4/4, Peppermill (Džons Vitekers)1/0.
3. Nīderlande – 8 s.p.:  Audi’s Alpapillon-Armanie (Vincents 
Vorns) 16/0, VDL Groep Utascha SFN (Ēriks van der Vleutens) 
0/0, Exquis Walnut de Muze (Harijs Smolders) 0/4, HBC Tamino 
(Marks Houtcagers) 4/4.
4. Vācija – 9 s.p.: Noltes Kuchengirl (Markuss Enings) 4/0, Cel-
lagon Lambrasco (Janne Frīderike Meijere) 1/0, Corradina (Kar-
stens Oto Nāgels) 8/0, Gotha (Ludgers Bērbaums) 4/4. 
5. Spānija – 12 s.p.: Herald (Pilāra Kordona) 5/1, Jarnac (Hulio 
Ariass) 4/1, Lord du Mont Milon (Hosē Garmendija Ečevarija) 5/8, 
Mme Pompadour M (Serhio Alvarezs Moja) 0/1.
5. Francija – 12 s.p.: Topinambour (Penelope Leprevosta) 4/5, Kel-
lemoi de Pepita (Mišels Robērs) 0/0, Admirable (Marija Etere Pel-
legrina) 5/4, Kraque Boom (Kevins Stauts) 4/0.
7.  Īrija – 24 s.p:  Abbervail van het Dingeshof (Deniss Linčs) 8/0, 
Kiltoom (Deivids O’Braiens) 8/12, Castle Forbes Myrtille Paulois 
(Džesika Kurtēna) 4/4, Carmena Z (Šeins Brīns) 0/8. 
7.  Šveice – 24 s.p.:  Ferrari (Stīvs Gerdats) 12/0, Zekina Z (Džeina 
Ričarda) 4/4, Campione CH (Verners Mufs) 4/4, Carlina K (Piuss 
Švicers) 8/5.
9.  Zviedrija – 21 s.p. pirmajā aplī: Lunatic (Jenss Fredriksons) 8, 
LB Paola (Henriks von Ekermanis 8, H&M Arctic Aurora Borealis 
(Peders Fredriksons) 5, Kiara la Silla (Rolfs Gorans Bengtsons) 
13.
10. Polija – 26 s.p. pirmajā aplī: TMN Corlana (Jaroslavs 
Skržičinskis) 5, Trojka (Antonijs Tomaševskis) 8, Rotmistrz 
(Dāvids Rakočis) 25, Castello (Aleksandra Lusina).

Fakti
- ASV komanda 

sastāvēja tikai no sieviešu 
kārtas pārstāvēm, kas 
Nāciju kausa 101 gada 
ilgajā pastāvēšanā ir rets 
gadījums.

- Pieci dalībnieki Nāciju 
kausa abus maršrutus veica 
bez kļūdām: Lorena Hoga, 
Kandise Kinga un Laura 
Krauta no ASV, Ēriks van 
Vleutens no Nīderlandes 
un Mišels Robērs no franču 
komandas.

- Jaunākais zirgs 
sacensībās bija poļa Jaros-
lava Skržičinska TMN Cor-
lana, bet vecākais – Sergio 
Alvareza Mojas Mme Pom-
padour M; attiecīgi astoņi 
un 15 gadi.

- Šī bija ceturtā reize, kad 
ASV komanda uzvarēja Ro-
terdamas posmā. Kopš 1948. 
gada amerikāņi uzvarējuši 
1968., 1978., 1997. un 2010. 
gadā.

Meydan FEI Nāciju kausa apbalvošanas ceremonija Roterdamā. 
Uzvarētāji – ASV komanda ar treneri Džordžu Morisu.

Ēriks van der Vleutens no Nīderlandes komandas ar VDL Groep Utascha 
SFN.

Džons Vitekers ar Peppermill no britu komandas.

Amerikāniete Kandise Kinga ar Skara Glen’s Davos.
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Lielu pārsteigumu sagādāja 
Zviedrijas komanda, startējot 
Meydan FEI Nāciju kausa 
izcīņas piektajā posmā savā 
zemē – Falsterbo. Tika gūta uz-
vara, lai gan Fortūna ne vien- 
mēr bijusi zviedru pusē. Līdz 
šim Zviedrijas komanda spē- 
jusi iegūt tikai divus punktus 
šajā sacensību sērijā, un šķita, 
ka tā būs viena no komandām, 
kam noteikti nākamā sezona 
būs jāpavada zemākā līgā. Taču 
zviedri spītīgi neļāva pakļaut 
sevi šim psiholoģiskajam spie-
dienam, un pirmajā raundā trīs 
komandas dalībnieki maršrutu 
veica bez kļūdām.

Otrajā vietā pārliecinoši 
ierindojās Nīderlandes koman-
da, kas arī šo turnīru sāka bez 
lieliem panākumiem. Spānijas 
un Francijas vienības dalīja 
trešo vietu, bet Īrija un ASV 
sacīksti beidza ar vienādu soda 
punktu skaitu, dalot piekto vie- 
tu. Liebritānija septītajā vietā, 
un Šveice pirmo raundu beidza 
kā pēdējā komanda, kam tika 
dota iespēja piedalīties otrajā 
aplī. Arī šveicieši nav stabili 
nostiprinājušies kopvērtējuma 
galvgalī un ar šoreiz iegūto 
nelielo punktu skaitu atrodas 

Meydan FEI Nāciju kauss
Sagatavoja Dace Štrausa

Falsterbo, 9. jūlijā, konkūrs
tieši virs Polijas komandas, kas 
vēl nav spējusi iegūt nevienu 
punktu. Toties savu pozīciju 
sāk nostiprināt Zviedrija un 
Nīderlande, kam gan vēl ļoti 
jācenšas atlikušajos posmos, lai 
turpinātu sacensības augstākajā 
komandu kausa izcīņas līgā arī 
2011. gada sezonā.

Tas bija gandrīz neticami, ka 
Vācijas komanda neturpināja 
sacensības šī Nāciju kausa 
izcīņas posma otrajā raundā. 
Gan vācieši, gan šveicieši 
saņēma vienādu soda puktu 
skaitu pirmajā aplī, tomēr, kad 
tika ņemts vērā arī laiks,  Šveices 
jātnieki koprezultātā bija ātrāki 
un par mata tiesu ieguva 
tiesības piedalīties izšķirošajā 
raundā. Poļiem sacensību die- 
na sākās neveiksmīgi un vēlāk 
izvērtās vēl sliktāk. Polijas 
komanda startēja tikai ar trīs 
pāriem, jo Dāvids Rakoči ne-
tika pielaists pie sacensībām. 
Lai gan Pjotrs Savickis ar Ca-
ballus Z saņēma tikai divus 
soda punktus par laika normas 
pārsniegšanu, poļu komandai 
sacensības beidzās, kad Jaceks 
Bobiks tika no sacensībām 
izslēgts.

Fakti
- Jaunākais jātnieks 

bija 18 gadus vecais Ma-
nuels Anons Saurezs no 
Spānijas, kurš ar Loreal 
D’Utah saņēma tikai vienu 
soda punktu par pārsniegto 
laiku pirmajā raundā.

- Tikai divi pāri spēja 
veikt abus Nāciju kausa 

maršrutus bez kļūdām – Pi-
uss Švicers no Šveices kom-
andas un īrs Deniss Linčs.

- Visvairāk Franka 
Rotenbergera sastādītajā 
maršrutā jātnieki kļūdījās 
trīskāršajā sistēmā un pie 
piektā šķēršļa.

Rezultāti
1.  Zviedrija – 9 s.p.:  H&M Tomesch (Malina Baruarde Johnso-
ne) 4/4, Bukowskis Erbblume (Helena Lundbaka) 0/4, H&M Artic 
Aurora Borealis (Peders Fredriksons) 0/4, Casall La Silla (Rolfs 
Gorans Bengtsons) 0/1.
2.  Nīderlande – 12 s.p.: VDL Groep Utascha SFN (Ēriks van der 
Vleutens) 4/0, VDL Bubalou (Jurs Vrīlings) 0/4, VDL Groep San-
tana B (Leopolds van Astens) 4/0, HBC Tamino (Marks Houtca-
gers) 4/4.
3.  Spānija – 21 s.p.: Guarana Champeix (Ruterfords Lathams) 
4/0, Loreal D’Utah (Manuels Anons Suarezs) 1/13, New Remake de 
Servery (Fernando Fourcade) 4/0, Procasa Julia Des Brumes (Ri-
kardo Hurado) 12/12.
3.  Francija – 21 s.p.: Kiwi Du Fraigneau (Ēriks Nevē) 15/9, Lu-
ccianno (Nikolass Delmote) 4/16, Admirable (Marija Etere Pelle-
grina) 0/4, Sea Coast Silvana (Kevins Stauts) 0/4.
5.  Īrija – 24 s.p.: Hallmark Elite (Dermots Lenons) 4/12, Castle 
Forbes Myrtille Paulois (Džesika Kurtena) 8/12, Carmena Z (Šeins 
Brīns) 4/4, Nabab’s Son (Deniss Linčs) 0/0. 
5.  ASV – 24 s.p.:  Pavarotti (Tods Minikuss) 4/8, Ublesco (Kara 
Ratere) 0/8, Rothchild (Makleins Vards) 0/4, Flexible (Ričs Fellers) 
8/8. 
7.  Lielbritānija – 25 s.p.: Billy Congo (Viljams Fannels) 4/8, The-
saura (Marks Armstrongs) 16/8, Hello Sailor (Tina Fletčere) 0/1, 
Fresh Direct Kalico Bay (Tims Stokdeils) 4/8.
8.  Šveice – 28 s.p.:  La Toya (Arturs da Silva) 16/8, Touchable 
(Klaudija Gislere) 8/12, Uptown Boy (Janika Šprungere) 4/8, Ulys-
se (Piuss Švicers) 0/0.
9.  Vācija – 12 s.p. pirmajā aplī:  Chaco-blue (Aloiss Polmans-
Švekhorsts) 8, Calado (Jorgs Nēve) 4, Catoki (Filips Vaishaupts) 0, 
Noltes Kuchengirl (Markuss Enings)17.
10. Polija izslēgta pirmajā aplī: Cabullus Z (Pjotrs Savickis) 2 s.p.; 
Taunus (Jaceks Bobiks) izslēgts; Limbo (Dāvids Kubiaks) nestartē.

Uzvarētāji – Zviedrijas komanda.

Helēna Lundbaka ar Bukowskis Erbblume no uzvarētājas – Zviedrijas 
komandas.
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ĀRZEMĒS

Franka Rotenbergera 
sastādītais maršruts neradīja 
vilšanos. Jātnieki, kuri ieradās 
Āhenes Nāciju kausa izcīņas 
posmā, labi zināja, ka prasības 
būs augstas. Liela nozīme 
būs zirgu spējām, jātnieku 
inteliģencei un pieredzei.

Meydan FEI Nāciju kausa 
sestajā posmā Vācijas pilsētā 
Āhenē pirmajā konkūrā 
pirmās piecas komandas guva 
ļoti blīvus rezultātus, bet pēc 
noslēdzošā  maršruta uzvaru 
svinēja Īrijas vienība, kuras 
divi dalībnieki abus maršrutus 
veica bez neviena soda punk-
ta.

Mājinieki vācieši ierindojās 
otrajā vietā pēc neveiksmīgā 
Ludgera Bērbauma un viņa 
jaunās ķēves Gotha starta 
pirmajā raundā, bet trešo vietu 
ieņēma ASV meiteņu vienība, 
aiz tās sekoja divas komandas 
ar vienādiem soda punktiem – 
Šveice un Francija. Holandieši 
sacensības beidza ar sesto 
rezultātu, bet iepriekšējā pos-
ma uzvarētāji zviedri šoreiz 
bija tikai septītie. Otrā raunda 
dalībnieku sarakstu noslēdza 
Lielbritānija.

Poļi kopā ar otriem 
jaunpienācējiem – Spānijas 
komandu, kas tieši pirms 
sacensību sākuma palika 
trijatā, kad no sacensībām 
izstājās Hulio Ariass, otrā 

Meydan FEI Nāciju kauss
Sagatavoja Dace Štrausa

Āhene, 15. jūlijs, konkūrs
apļa notikumus vēroja kopā ar 
pārējiem skatītājiem tribīnēs. 
Jāpiebilst, ka šoreiz Polijas 
komanda, lai gan neguva ne-
vienu ieskaites punktu, tomēr 
pirmajā aplī nostartēja labāk 
nekā spāņi.

Pēc posma Āhenē līderi 
kopvērtējumā joprojām ir 
Francijas komanda. ASV 
nostiprinājusies otrajā vietā, 
bet īri pēc uzvaras šajā posmā 
no sestās vietas pārcēlušies 
uz trešo pozīciju pirms bri-
tiem, kuri ir ceturtajā vietā, 
un vāciešiem, kas ieņem piek-
to pozīciju. Neērtajā sestajā 
vietā šobrīd ir Spānijas ko- 
manda. Tabulas lejasdaļā atrodas 
Nīderlandes, Šveices un Zvie-
drijas komandas, kurām vēl ir 
kādas cerības palikt augstākajā 
līgā. Diemžēl nekādas iespējas 
turpināt cīnīties Meydan FEI 
līgā arī 2011. gadā nav Polijai. 
Līdz pat šim brīdim poļiem nav 
izdevies iegūt nevienu punktu.
Komandu rezultāti
1. Francija 43,5
2. ASV 31,5
3. Īrija 28,5
4. Lielbritānija 28,5
5. Vācija 28,5
6. Spānija 21,5
7. Nīderlande 17,0
8. Šveice 15,0
9. Zviedrija 14,0
10. Polija 0

Fakti
- Četri dalībnieku 

pāri abus Nāciju kausa 
maršrutus veica bez ne-
vienas kļūdas: divi no 
Īrijas – Dermots Lenons 
ar Hallmark Elite un Kians 
O’Konors ar K Club Lady 
no Francijas, kā arī Penelo-
pe Leprevosta  ar Mylord 

Carthago.
- Šī Īrijai bija piektā uz-

vara Āhenes Nāciju kausa 
izcīņā. Iepriekš komanda 
pirmo vietu izcīnīja 1937., 
1979., 1995. un 2003. gadā.

- Sacensības Āhenē 
vēroja 42 500 skatītāju.

Rezultāti
1.  Īrija – 4 s.p.:  Tinka’s Serenade (Billijs Tūmijs) 4/0, Hallmark 
Elite (Dermots Lenons) 0/0, K Club Lady (Kians O’Konors) 0/0, 
Lantinus (Deniss Linčs) 4/nestartē.
2. Vācija – 9 s.p.:  Cash (Marko Kučers) 0/4, Cellagon Lambrasco 
(Janne Frīderike Meijere) 4/1, Gotha (Ludgers Bērbaums) 18/0 , 
Plot Blue (Markuss Enings) 0/nestartē.
3. ASV – 12 s.p.:  Quick Study (Lorena Hoga) 0/4, Skara Glen’s 
Davos (Kandise Kinga) 0/4, Tristan (Nikole Simpsone) 4/0, Cedric 
(Laura Krauta) 4/4.
4. Šveice – 16 s.p.:  Jalisca Solier (Stīvs Gerdats) 8/12, Cantus (N. 
Šurbenbergers) 4/4, Campione (Verners Mufs) 0/4, Carlina (Piuss 
Švicers) 0/4.
4. Francija – 16 s.p.: Mylord Carthago (Penelope Leprevosta) 0/0, 
Kellemoi de Pepita (Mišels Roberts) 13/13, Lord de Theize (Olivjē 
Gijons) 4/8, Kraque Boom (Kevins Stauts) 0/4.
6. Nīderlande – 24 s.p.: Audi’s Alpapillon-Armanie (Vincents 
Vorns) 12/8, Eurocommerce New Orleans (Gerko Šrēders) 7/0, Ex-
quis Walnut de Muze (Harijs Smolders)  4/8, Opium VS (Marks 
Houtcagers) 0/5.
7. Zviedrija – 31 s.p.:  H&M Actrice W (Malina Baruarde Johnso-
ne) 4/8, Caramell KS (Svante Johansons) 4/9, Frodo (Henriks von 
Ekermanis) 8/5 , Quintero La Silla (Rolfs Gorans Bengtsons) 1/9.
8. Lielbritānija – 35 s.p.: Murkas Pom D’Ami (Pēters Čarlzs) 
4/5, Chamberlain Z (Deivids Makfersons) 4/17, Intertoy Z (Skots 
Brašs) 25/4, Peppermill (Džons Vitekers)    1/0.
9. Polija – 17 s.p. pirmajā aplī: Bischof L (Andžejs Lemanskis) 4, 
Torado 2 (Kšištofs Ludvičaks) 12, Trojka (Antonijs Tomass Zev-
skis) 8, TMN Coriana (Jaroslavs Skržičinskis) 5.
10. Spānija – 18 s.p. pirmajā aplī:  Herald (Pilāra Kordona Muro) 
4, Victory V. Hazelarenhoekj (Hulio Ariass) nestartē, Lord du Mont 
Milon (Hesuss Garmendija Ečevarija) 9, Mme Pompadour (Sergio 
Alvarezs Moja) 5.

Uzvarētāji – Īrijas komanda: Billijs Tūmijs, Dermots Lenons, Kians 
O’Konors, Deniss Linčs un komandas šefs Roberts Spleine.

Janne Frīderike Meijere ar Cellagon Lambrasco no Vācijas.
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Vescē uzvar de Ronde
Nīderlandes četrjūgu braucējs Koss 

de Ronde uzvarēja FEI Pasaules kausa 
kvalifikācijas sacensībās Vescē, Ungārijā. 
Viņš pārspēja mājinieku Zoltanu Lazaru, 
kura četrjūgs startēja arī nacionālajā 
konkurencē. Šveicietis Verners Ulrihs 
palika trešais, startējot ar savu Lusitano 
šķirnes zirgu četrjūgu. 

Karstuma vilnis Ungārijā
Vescē, kas ir mājvieta simpātiskajam 

Ungārijas četrjūgu braucējam Jozefam 
Dobrovičam, temperatūra šajā nedēļas 
nogalē pakāpās līdz pat 30 grādiem pēc 
Celsija skalas. Organizācijas komiteja 
vienojās par nepieciešamajiem 
piesardzības līdzekļiem, lai 
nodrošinātu zirgu labturību, un 
saīsināja maratona A posmu par 
1,2 km (sākotnēji bija paredzēti 
4 km), kā arī samazināja gai-
tas ātrumu soļu posmā. Visiem 
dalībniekiem ierasto desmit 
minūšu vietā tika atvēlētas 15 
minūtes obligātajai atpūtai pirms 
maratona šķēršļu posma. Tas bija 
gudrs lēmumus, un nevienam no 
sacensību zirgiem pēc maratona 
beigām problēmu nebija.   

Pirmā CAIO uzvara
Pēc iegūtajām otrajām vietām 

2009. gada CAIO sacensībās Vescē un 
Bredā pirmo reizi savā karjerā Koss de 
Ronde uzvarēja šāda ranga sacīkstē. Kosa, 
kurš nesen atgriezās no ASV pēc vienjūgu 
braucēju trenēšanas, rīcībā ir septiņi 
augstas klases zirgi, no kuriem viņš katru 
reizi var izvēlties atbilstošākos. Salīdzinot 
ar sportista pēdējām sacensībām Zelhemā, 
tagad viņš izmantoja divus citus zirgus.

Pēc iegūtās ceturtās vietas manēžas 
braukšanā de Ronde pierādīja savu fan-
tastisko maratona braukšanas prasmi 
septiņos šķēršļos, kuru dizainu veidoja 
ungārs Gabors Finta. Šķēršļi bija ļoti šauri, 
un tas no četrjūgu braucējiem un viņu 
zirgiem prasīja augstu meistarību. Visiem 
šķēršļiem bija kustīgie elementi, un de 
Ronde bija viens no nedaudzajiem spor-
tistiem, kuram izdevās nenogāzt nevienu 
bumbiņu. De Ronde sasniedza labāko lai-
ku ceturtajā šķērslī un maratonā uzvarēja 
Verneru Ulrihu no Šveices.  

Pēc manēžas braukšanas un mara-
tona sacensībām de Ronde izvirzījās 
līdera pozīcijā, apsteidzot Zoltanu Lazaru 

FEI Pasaules kausa izcīņa
Anda Pavlovska

Ungārija, 10.-1�. jūnijs, pajūgi

– divjūgu un četrjūgu pasaules čempionu. 
Lazars veica vienu no diviem „tīrajiem” 
konusu šķēršļu braukšanas maršrutiem, 
un de Rondem radīja spēcīgu konkurenci. 
33 gadus vecais profesionālais braucējs 
nolēma startēt droši un maršrutu vei-
ca tīri, taču neiekļāvās laika normā, un 
konusu šķēršļu braukšana beidzās ar elpu 
aizraujošiem brīžiem, gaidot, kurš uzvarēs. 
Taču de Rondes pārākums pār Lazaru bija 
pietiekami liels, un viņš tika godināts par 
uzvarētāju.   

Lusitano spēks
Individuālajā vērtējumā trešo vietu 

ieguva Verners Ulrihs ar savu Lusitano 
šķirnes zirgu komandu. Ulrihs, tāpat 
kā viņa tautietis Daniels Vurglers, vēlas 
pārstāvēt Šveici Alltech FEI Pasaules Jāšanas 

sporta spēlēs Kentuki, kas notiks šī gada 
oktobra sākumā. Pēc iegūtās sestās vietas 
manēžas braukšanas pārbaudījumā Ulrihs 
savus zirgus, kuri labi piemēroti karstiem 
laika apstākļiem, spēja aizvest līdz otrajai 
vietai maratonā. Viņa pārsvars pār Jozefu 
Dobroviču bija četri soda punkti, bet „Do-
bro” gāza divas bumbiņas. Lai gan Ulrihs 
izdarīja to pašu, taču trešo vietu izdevās 
nosargāt.  

Valstu sacensība
Vesce, kas atrodas netālu no Budapeštas 

Ferihegija lidostas, uzņēma vienas no tri- 
jām valstu sacensībām četrjūgu braucējiem 
pasaulē. Citas CAIO sacensības notiks 
CHIO sacensību laikā Āhenē (Vācija) un 
Bredā (Nīderlande). Neskatoties uz to, ka 
sacensībās Ungārijā bija ieradušās tikai 
četru valstu pārstāvji, braucēji tās padarīja 
par aizraujošu cīņu. Ungāri ar saviem 
labākajiem sportistiem priekšgalā – La-
zaru, Dobroviču un Ištvanu Vaczi – ieņēma 
līderpozīcijas pēc manēžas braukšanas 
sacensībām, taču maratonā tos pārspēja 

nīderlandiešu komanda. De Ronde, Teo 
Timmermanis un Hans Heuss līdera godu 
gan izbaudīja tikai īsu brīdi, jo ungāri 
tomēr pierādīja, ka ir spēcīgāki fināla konu-
su šķēršļu braukšanas sacensībās. Ungāri 
saņēma zelta medaļu, Nīderlande – su-
draba, bet Šveices komanda, kurā startēja 
Verners Ulrihs, Daniels Vurglers un Felikss 
Afrini, mājās brauca ar bronzas godalgām. 
Otra Vācijas komanda – Mihails Brauhle, 
Dirks Gerkens un Georgs van Šteins palika 
ceturtie.  

Vietu sadalījums 
Tajā pašā nedēļas nogalē notika citas 

FEI Pasaules kausa kvalifikācijas sacensības 
Saumurā, Francijā. Uzvaru svinēja 
četrkārtējais pasaules čempions Ījsbrands 
Šardons, pārspējot savus sekotājus – savu 

tautieti Hariju de Rujteru un 
Gertu Šrijveru no Beļģijas. Pēc 
šīm sacensībām (dati uz 4.07.) 
pirmās trīs vietas ranga tabulā 
ieņem Tomass Eriksons, Verners 
Ulrihs un Zoltans Lazars.  

Koss de Ronde (Nīderlande): 
– Vescē bija tik karsts, ka pat 
Nīderlandes karogs neplīvoja, 
kad man par godu apbalvošanas 
ceremonijā tika atskaņota valsts 
himna. Bet tās bija lieliskas 
sacensības. Manēžas braukšanā 
veicās ļoti labi, mani zirgi bija 
„noapaļotāki” un aktīvāki, tie 

sevi parādīja labāk nekā Zelhelmā. 
Maratonā es spēju braukt ļoti ātri, un, 

spītējot karstumam, zirgi atguvās labi.

Verners Ulrihs (Šveice): – Mani zirgi 
palēnām kļūst arvien labāki un labāki. 
Manēžas braukšana izdevās veiksmīgāk 
nekā manās pēdējās sacensībās Zelhelmā, 
un es biju ļoti apmierināts ar maratona 
posmu. Zirgi kļuva „viegli”, taču spēja 
saglabāt savu spēku pat karstumā. Konusu 
sacensībās varēja veikties labāk, bet kopumā 
ar savu sniegumu esmu apmierināts.
Komandu rezultāti
1. Ungārija 272,6 s.p. 
2. Nīderlande 279,1 s.p.
3. Šveice 280,3 s.p. 
4. Vācija 321,1 s.p. 

Individuālie rezultāti
1. Koss de Ronde (Nīderl.) – 130,18 s.p.
2. Zoltans Lazars (Ungārija) – 131,52 s.p.
3. Verners Ulrihs (Šveice) – 137,99 s.p.
4. Jozefs Dobrovičs (Ungārija) – 141,05 s.p.
5. Daniels Vurglers (Šveice) – 142,28 s.p.
6. Teo Timmermanis (Nīderl.) – 148,92 s.p.
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Pasaules kausa posmā Štutgartē uzvar Koss de Ronde ar Charley, 
Mario, Mister un Tommy.
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VĒSTURE

Latvijas Jātnieku pulka izveidošana ir 
mūsu valsts vēsturē nozīmīga un milzīgu 
patriotisku pacēlumu apliecinoša lap-
puse. Uz šiem puišiem atskatījās pilsētas 
ielās, viņi mācēja ne tikai savaldīt zir-
gus, bet arī savas emocijas, un eleganti 
pārciest visu, pat vistraģiskākos brīžus. 
Par Jātnieku pulka aizsākumiem 1929. 
gadā izdota grāmata Jātnieku pulks desmit 
pastāvēšanas gados, kuru sastādījis virs-
leitnants Kopštāls. Saīsināti pārstāstām 
šī darba fragmentus, cerot, ka tas sniegs 
ieskatu par to, cik nozīmīga bija šī 
neatkarīgās Latvijas armijas apakšvienība, 
kurā galvenā loma bija zirgiem un to 
prasmīgajiem jātniekiem. Turpmāk frag-
mentu pārskats no šīs grāmatas.

Pulka izveidošana un 
miera laika gaitas

Pulka formēšana
1921. g. pavasarī, sabraucot Daugavpilī, 

izsvaidītiem pa dažādām vietām 
atsevišķiem eskadroniem, sākās to 
pārkārtošana miera laika prasībām un 
Jātnieku pulka formēšana. Par jātnieku 
mītni tiek ierādītas bij. Viļņas kara apga-
bala noliktavas – saucamā Intendantūras 
pilsētiņa. Par formējamā Jātnieku pulka 
k-ri tiek nozīmēts plkv.-leitn. Skujiņš. Pir-
mo savu pavēli atdod 1921. g. 12. martā.

No pavēles: – Visiem eskadrona kom-
andieriem līdz 20. martam iesūtīt sīkas un 
pārbaudītas ziņas var virsnieku, kareivju, 
zirgu un ieroču sastāvu Pulka štābā 
Daugavpilī;

– 1. Kurzemes, 2. Vidzemes, 3. Latga-
les, 4. Zemgales Atsevišķiem Eskadro-
niem likvidēties kā tādiem, nododot pēc 
piederības visus norēķinus ne vēlāk par 1. 
aprīli;

– Pulka sastāvā ietilpstošiem eskadro-
niem pārcelties uz Daugavpili sekojošā 
kārtībā: 1. Kurzemes Atsevišķam Eska-
dronam ierasties Daugavpilī 20. martā, 
Latgales Partizāņu un 13. Tukuma pulku 
eskadroniem – 21. martā, 2. Atsevišķam 
esakadronam – 22, martā, 3. Atsevišķam 
eskadronam – 23. martā.

Pie darba stājās visi. Pkv.lnt. Skaujiņa 
vadībā formēšanas darbs rit strau-
ji uz priekšu. Un nepaiet ilgs laiks, 
kad no bij. Mantu noliktavām rēgojās 
pretī, cik nu toreizējie apstākļi atļāva, 
samērā mājīga jātnieku uz zirgu mītne. 
Tā nogrimušiem darbā, nemanot bija 
pienākuši Augšamcelšanās svētki. Jauns 

Latvijas Jātnieku pulks
Sagatavoja Dace Millere

aprīļa rīts. Šodien jātnieku mītnē valda 
kaut kas neparasts: vienības, viena pēc 
otras, dodas uz Viļņas ielu, kur viena 
pēc otras stājas tām norādītās rindās. 
Tur redzamas dažnedažādas krāsas. 
(Toreiz eskadrons valkāja katrs savādākas 
krāsas tērpu.) No jātnieku sejām lasāma 
pacilātība, svētsvinība. Plkv.-leitn. Skujiņš 
griežas pie jātniekiem ar apsveikumu 

Augšamcelšanās svētkos, norādot uz šo 
svētku lielo nozīmi cilvēces vēsturē un 
uzsver, ka reizē ar šiem svētkiem jātnieki 
uzsāk grūtu, bet apvienotu darbu. Novēlot 
tiem laimes, spēku, izturību grūtajā darbā, 
izsaka savu pārliecību, ka bijušās mazās 
jātnieku vienības paliks par stipru, vi-
engabalainu vienību – Jātnieku pulku. 
Tiešām šie vārdi klausītājos bija atstājuši 

jo dziļu iespaidu; tiek kļuva par nedalām 
jātnieku vienību Neatkarīgajā Latvijā.

Vēlāk, sapulcējoties eskadronu koman-
dieriem, tiek izvilktas lozes; pēc izvilktās 
lozes numura, dabon katrs eskadrons jau-
nu apzīmējumu:

1. Kuzemes div. eskadrons – 1. esk., tā 
komandieris paliek kapt. Akermans;

2. Vidz. Div. atsevišķais eskadrons – 3. 
esk., par komandieri ieceļ kapt. Vitchofu;

3. Latgales diviz. atsevišķais eskadrons –  
2. esk., par komandieri ieceļ kapt. Taubi;

4. Zemgales diviz. atsevišķais eska-
drons – 4. esk., par komandieri ieceļ virs-
leitn. Puksi;

13. Tukuma pulka eskadrons apvienots 
ar Latgales partizānu pulka eskadronu –  
5. esk, par komandieri ieceļ pulkv.-leitn. 
Otto Zeltiņu (Goldfeldu).

Par Jātnieku pulka komandiera palīgu 
ieceļ pulkv.-leitn. Artum-Hartmani; par 
saimniecības priekšnieku – pulkv.-leitn. 
Freimani; par pulka adjutantu – virsleitn. 
Švānbergu.

Pulka izveidošana
1921. g. 22. jūlijā pulkv.-leitn. Skujiņa 

vietā par Jātnieku pulka komandieri nāk 
pulkv. Kārkliņš, pieņemot pulku un, kad 
tas jau cik necik noorganizējies, sāk pie-
griezties stingram karavīru miera laika 
apmācības un audzināšanas darbam. Ne-
skatoties uz visu to, sākumā, ņemot vērā 
tā laika nepilnīgo saimniecisko apgādi, 
apmācības un audzināšana vēl nesasnie-
dza redzamu augstumu. 

Tā kā pulks tika izvietots visai 
nelabvēlīgā Daugavpils rajonā, kareivji, 
pavadot laiku ārpus pulka, iekļuva dažādu 
kriminālu elementu ietekmē, bieži notika 
uzdzīvošana un iedzeršana. 
Turpinājums 22. lpp.

Latvijas armijas Jātnieku pulka karavīri 1. maija parādē. Daugavpils Tirgus laukums, 1922. gads.

Latvijas armijas Jātnieku pulka virsseržants ar 
kumeliņu. 1923. gada vasara.
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VĒSTURE

Latvijas Kara muzejs
Atvērts katru dienu no pl. 10 līdz 18; 
ceturtdienās no pl. 11 līdz 19.
Ieeja bez maksas. Gidu pakalpojumi no Ls 2,42-6,05.
Adrese: Rīga, Smilšu iela 20 (Pulvertornis).
Tālr. 67223743; www.karamuzejs.lv

Tāpēc 1923. gada 13. janvārī pulkv. 
Kārkliņš izdod ļoti daiļrunīgu pavēli, 
kurā vēl šajā mēnesī visu vienību kom-
andieriem liek iesniegt priekšlikumus 
kulturālās audzināšanas darbā, kur tiek 
minētas ļoti daudzas jomas, – sākot no 
teātra, kora, stīgu orķestra izveidošanas, 
līdz apmācībai dejošanā, bibliotēkas 
papildināšanu un, protams, nodarbošanās 
ar sportu un jātnieku rotaļām.

Apmācība  
Jātnieku pulka vadība sāk piegriezties 

intensīvam apmācības darbam. Sākumā ir 
sajūtams labu instruktoru kadru trūkums. 
Lai to papildinātu, dibina instruktoru 
mācības komandu – Mācības eskadro-
nu, vēlāk sauktu par instruktoru eska-
dronu. Pārējo vienību karavīri šinī laikā 
galvenām kārtām tiek sagatavoti slēgtām 
jātnieku ierindām. Apmācība lielā mērā 
arī cieta no virsnieku trūkuma. Labāki 
rezultāti tiek sasniegti jau 1922.-23. g. Tas 
pa daļai izskaidrojams ar virsnieku sastāva 
papildināšanos; 1922. g. septembrī pienāk 
lielāks skaits apvienotās (miera laika) kara 
skolas jātnieku nodaļu beigušie virsnieki. 
1924. gada rudenī pienāk pirmie rezerves 
virsnieki. To sagatavošanai tiek nozīmēti 
vecāki virsnieki; speciālā nozarē arī 
jaunāki virsnieki. Apmācība tiek izvesta 
pēc speciāli no armijas vadības izstrādātas 
programmas. 1925. gadā tiek nodibināti 
virsdienesta instruktoru un virsnieku 
vietnieku kursi. Kaut gan laiks ir ļoti īss, 
tiek veikta plaša un vispusīga apmācības 
programma.

Jātnieku lauka mācības
Ar kara mākslas attīstību un te-

hnisko līdzekļu papildināšanos, ir 
radušās jaunas kara vešanas metodes un 
paņēmieni, kas jo lielā mērā iespaido-
jis arī kavalērijas darbu. Arī kavalērijas 
izlūkošanas darbība, pēc pasaules kara 
piedzīvojumiem ir izmainījusies un 
papildinājusies ar jauniem izlūkošanas 
paņēmieniem, lai tādi piemērotos un 
jo sekmīgi veiktu savu uzdevumu pie 
tagadējiem apstākļiem. Izlūkošanas es-
kadrona darbības joslā tagad tiek izsūtīts 

neliels izraudžu skaits un arī ne uz visai 
lielu attālumu (8-10 km) no izlūkošanas 
eskadrona kodola, lai pēdējais tās katrā 
vajadzības gadījumā varētu pabalstīt 
vai apmainīt. Tagadējie kavalērijas 
izlūkošanas orgāni līdz ar tehnikas 
attīstību ir tikuši palielināti skaitliskā ziņā 
un pastiprināti ar tehniskiem līdzekļiem. 
Tāpat tagadējā jātnieku izraudze ir ne ti-
kai pastiprināta skaitliskā ziņā, bet gan arī 
apbruņojuma ziņā (automātiskie ieroči). 
Kavalērijas izlūkošanas orgāni savu mērķu 
sasniegšanai nedrīkst atteikties no kaujas 
un, ja uzdevums to prasa, tad vienā, otrā 
gadījumā arī tie var tikt kājiniekoti. 

Jātnieku sagatavošanai, darbībai uz 
apvidus kājiniekoti, tiek izņemta arī 
fortifikācija un maskēšanās. 1918. g. Armi-
jas inženieris par jātnieku sasniegumiem 
šinī nozarē izsakās atzinīgi. Sevišķa vērība 
tiek piegriezta šaušanas apmācībai.

Attālumu noteikšana
Jātniekiem varbūtējā karā bieži vien 

būs jādarbojas līdzīgi kājniekiem, t.i. 
jāšauj no karabīnēm, patšautenēm un 
ložmetējiem, tad jātniekiem prašana pa-
reizi noteikt attālumu ir ne mazāk no sva-
ra kā kājniekiem. Tāpēc arī mūsu Jātnieku 
pulka karavīri attālumu noteikšanas 
apmācībai ir piegriezuši ne mazāk vērības 
kā visai citai apmācībai.

Labākiem attālumu noteicējiem ik-
gadus piešķir „sevišķi laba attāluma 
noteicēja” nosaukumus, šim nolūkam tiek 

izdarītas pārbaudes. Vienu šādu pārbaudi 
raksturo sekoši:

Kumeļu apsedlošana nevelkas ilgi, un 
drīz vien kolonna pēc kolonnas atstāj pul-
ku, lai dotos uz ne visai attālo artilērijas 
poligonu, kur ir paredzēts izvest minēto 
sacenšanos. Pa ceļam gadās daudz un 
dažādu šķēršļu (kalni, ielejas, grāvji u. 
c.), kuru pārvarēšana sagādā karavīriem 
ne mazums prieka. Viens otrs „garausis”, 
pārsteigts no negaidītā apmeklējuma, 
izbrīnā paliek stāvot. Vēl neliels pārjājiens 
caur mežu, un izredzētā vieta sasniegta. 
Daļa jātnieku paliek mežmalā pie zirgiem, 
bet daļa dodas uz norādīto vietu. Šeit 
tiek paskaidrots uzdevums un izdalītas 
zīmītes, kurās jau atzīmēts attāluma 
noteicēja vārds un uzvārds.

Zirgu iejādēšana
Klusi, bet lielu darbu veic Remonta 

eskadrons, sagatavojot ikgadus pulka 
vajadzībām lielāku skaitu jaunus, darba 
spējīgus zirgus. Šo grūto darbu veic kap-
teinis Jursons ar saviem palīgiem. Re-
montnieku darbība mūsu militārā presē 
tiek raksturota sekoši:

Kā remontnieki veic jauno 
remonta zirgu apjādēšanu

Apaskatot remonta eskadrona manēžu, 
interesi saista pati zirgu iejādēšana; šeit 
zirgi netiek radināti kaut kādiem cirkus 
trikiem, kā, varbūt to viens otrs iedomājas, 
bet gan formālam ierindas darbam. Un šā 
mērķa sasniegšanai darbs tiek virzīts pēc 
jātniekiem parastās apjādēšanas sistēmas, 
t.i. pēc noteiktas pakāpenības, jo jātnieku 
gribas uzspiešanai jāiet roku rokā ar zirga 
piekāpību, t.i. padevību šajā virzienā. Un 
visu šo lielo darbu zem virsnieku vadības 
pilda veci zirgu apjādēšanas meistari – in-
struktori. 

Latvijas Jātnieku pulks
Turpinājums no 21. lpp.

Turpinājums nākamajā numurā.

Latvijas armijas Jātnieku pulks vasaras nometnē. Daugavpils, 1920. gadu otrā puse.
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Turpinājums nākamajā numurā.

ĀRZEMĒS

Āhenes šovs ir viens 
svarīgākajiem gada jāšanas 
sporta notikumiem, kurā 
pulcējas pasaules labākie 
jātnieki. Uzvarēt Āhenē ir 
gandrīz tas pats, kas iegūt pa-
saules čempiona titulu.

Edvards Gāls ar Totilas 
šogad kļuvuši par Āhenes 
iejādes čempioniem, jo viņi 
uzvarēja trijās klasēs pēc 
kārtas, tajā skaitā Lielās balvas 
frīstailā. Tiesneši piešķīra šim 
pārim desmitniekus 24 reizes, 
un rezultāts bija 90,96%. Ho-
landes jātnieks un viņa desmit 
gadu vecais melnais ērzelis ie-
guva Vācu bankas balvu.

Gāls un Totilas neapšaubāmi 
bija labā formā un tiesneši sa-
vos pienākumu augstumos, 
bet ar lielu vēlmi dāvāt šim 
pārim desmitniekus kā ple-
beju pūlis apmētā ar puķēm 
Romas imperatoru triumfa 
procesijas laikā, atgriežoties 
no uzvarētām kaujām, – raksta 
vācu prese. Tas gan nenozīmē, 

Anke van Grunsvena 
pierādīja, ka joprojām ir 
„frīstaila karaliene”, kad ar 
Painted Black uzvarēja Pasau-
les iejādes meistaru sērijas 
sacensībās WDM CDI5* Fal-
sterbo, Zviedrijas vasaras 
kūrortā pie jūras. Šī bija viņas 
piektā uzvara šīs sērijas ietva-
ros divu gadu laikā. 

Falsterbo WDM sērijas 
sacensības notika pirmo reizi. 
Anke ar 13 gadus veco ērzeli 
par sniegumu saņēma 82,40%. 
Frīstaila balvu fonds bija 
60 000 eiro, no kura pirmās 
vietas ieguvējam pienācās 
16 000 eiro. Painted Black gada 
sākumā bija savainojies, un šī 
bija ērzeļa atgriešanās lielajā 
arēnā. Jau uzvara Lielajā balvā 
parādīja, ka zirgs ir pilnībā 
atkopies. Tomēr Grunsvena 
nebūs Nīderlandes komandas 

Āhenē uzvar Edvards Gāls
Sagatavoja Dace Štrausa

CDIO Āhene, 14.-18. jūlijs, iejāde
ka Gāla un Totilas sniegums 
būtu nepārliecinošs, bet to, ka 
arī daudzi citi jātnieki iejādes 
elementus neizpildīja sliktāk, 
taču tik devīgi ar desmit-
niekiem netika apdāvināti. 
Līdzīgi notika pirms dažiem 
gadiem, kad uzstājās Anke van 
Grunsvena un Izabella Verta. 
Vispārējā viedokļa spiediens 
uz tiesnešiem ir tik liels, ka pat 
uz neprecizitātēm vai kļūdām 
viņi piever acis. Pats Gāls ar 
sniegumu bija apmierināts, 
bet atzina, ka aiz pārliecīgas 
centības parādīt visu labāko, 
ko Totilas spēj, ir pieļāvis di-
vas kļūdas, kad Gribaldi dēls 
pārgāja paplašinātos lēkšos un 
veica lēkšu tempu piafē vidū.

Holandieši ieņēma arī otro 
un trešo vietu. Adelinde Korne-
lisena ar 13 gadus veco Jazz dēlu 
Parzival ar rezultātu 85,607% 
bija otrā. Viņa savā frīstailā bija 
iekļāvusi ļoti grūtu elementu –  
puspirueti piafē pa labi un 
nekavējoties puspirueti pa krei-

Brīvas izvēles programma mūzikas pavadījumā
1. Edvards Gāls Totilas 90,964%
2. Adelinde Kornelisena Parzival 85,607%
3. Imke Šellekena-Bartele Sunrise 81,000%
4. Izabella Verta Satchmo 80,786%
5. Laura Behtolšaimere Mistral Hojris 80,500%
6. Viktorija Maksa-Toirere Augustin 78,500%
7. Kristofs Košels Donnperignon 75,000%
8. Tina Konjota Calecto V 73,643%
9. Jerons Devro Apollo van het Vijverhof 73,429%
10. Brets Parberijs Victory Salute 73,179%
11. Valentina Trupa Eremo del Castegno 72,143%
12. Belinda Trusele Anton 72,071%
13. Ešleija Holcere Pop Art 71,321%
14. Stefans van Ingelgems Withney van’t Genthof 70,786%
15. Anne van Olsta Clearwater 70,179%

si. Adelinde pastāstīja, ka šoreiz 
Parzival ļoti koncentrējies, un 
nekas nevarēja iztraucēt tā 
priekšnesumu, kā bija noticis 
diezgan bieži agrāk. Šķiet, pu-
blika tam patīk arvien vairāk. 
Adelindes komandas bie-
drene Imke Šellekena-Bartele 
finišēja ar rezultātu 81,00% ar 
savu ķēvi Sunrise. Viņai šķiet, 
ka, izpildot Lielo balvu, Sun-
rise bijusi pārāk mierīga, 
un pietrūcis izteiksmīgums 
sniegumā. Speciālajā Lielajā 
balvā Imke riskēja vairāk un 
rezultātā pieļāva dažas kļūdas, 

bet frīstailā viss bija kārtībā, jo 
mūzika vienmēr palīdzot Imkei 
un Sunrise parādīt labāko, ko 
šis pāris spēj.

Desmitkārtējā Āhenes 
sacensību uzvarētāja Izabela 
Verta šoreiz ceturtajā pozīcijā, 
un jātniece par rezultātu bija 
redzami vīlusies. „Satchmo 
savu sniegumu uzlabo ar ka-
tru uzstāšanās reizi un arī 
šoreiz prezentēja savu frīstailu 
ļoti labi, tomēr pieļāva kļūdas 
kāju maiņā uz vienu tempu un, 
izpildot piafē, iespēra pats sev,” 
stāstīja Verta.

Pasaules iejādes meistaru sērijas posms
Falsterbo, 7.-11. jūlijs, iejāde

sastāvā Pasaules Jāšanas spēlēs 
Kentuki septembrī. Falsterbo 
viņa, kā jau parasti, bija iera-
dusies ar dzīvesbiedru Šjefu 
Jansenu un saviem diviem 
bērniem. Ar sniegumu, neska-
toties uz dažām kļūdām, viņa 
bija apmierināta. Vāciete Ulla 
Zalcgēbere ar desmit gadu 
veco ķēvi Wakana šoreiz bija 
atmetusi bailes, kas to pavadīja 
iepriekšējās sacensībās. Pāra 
frīstails tika novērtēts ar 
75,90%. 

Īpašu prieku 3000 cilvēku 
lielajam skatītāju pūlim 
sagādāja pašmāju jātnieces 
Tinnes Vilhelmsone Silfvenes 
un Favourit pelnīti iegūtā trešā 
vieta ar rezultātu 75,40%. Šī 
gada WDM noslēguma posms 
notiks Hikstedā, Lielbritānijā 
no 28. jūlija līdz 1. augustam.

Rezultāti Lielās balvas frīstailā
1. Anke van Grunsvena ar IPS Painted Black (Nīderlande) 82,40% 
2. Ulla Zalcgēbere ar  Wakana (Vācija) 75,90% 
3. Tinne Vilhelmsone Silfvena ar Favourit (Zviedrija) 75,40% 
4. Anja Plocke ar Le Mont d’Or (Vācija) 73,85% 
5. Āte van Esena ar Premier (Nīderlande) 71,45%
6. Minna Telde ar Larina Hölm (Zviedrija) 70,85% 
7. Patriks Kitels ar Kohlpharmas Florett As (Zviedrija) 69,35% 
8. Mihals Rapcevičs ar Randon  (Polija) 68,40%

Anke van Grunsvena uzvar ar Painted Black.
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Augusts
6.-8.08.  – III  Latvijas Zirgu dienas, Inčukalns
Latvijas mēroga sacensības
14.08. iejāde – LJF kausa izcīņas 4. posms, Babītes pagasts
14.08. garo distanču jāšana – Garkalnes kauss, Upesciema 
moto trase, Garkalne, Rīgas rajons
15.08. konkūrs – RJSK Sport de Lux kauss, Babītes pagasts, 
Ozoli EKO
21.08. iejāde – LJF kausa izcīņa paraolimpiskajā iejādē, Rīga, 
Kleisti
21.-22.08. pajūgu braukšana – Latvijas čempionāts, Annas 
muiža, Kocēni, Valmieras novads
22.08. konkūrs – Saulkrastu kauss, Saulkrasti
28.08. konkūrs – LPJSK kauss, Lielvārde
Kaimiņos Lietuvā, Igaunijā
1.08. iejāde – LDJK kausa izcīņas 2. posms, Lietuva
7.-8.08. konkūrs – Palladium kausa izcīņas 3. posms, Linumē, 
Igaunija
7.-8.08. konkūrs – Eksperto kauss, Rieše, Lietuva
7.-8.08. pajūgu braukšana – Ruila, Igaunija
13.08. konkūrs – Virumā kausa izcīņa 2010, Vaikla, Igaunija
14.08. rikšošana – Tallina, Igaunija
14.08. konkūrs – Lietuvas kausa izcīņa, Šauļi, Lietuva
14.08. iejāde – ERL kausa izcīņas fināls, Ruila, Igaunija
14.08. konkūrs – Tartu Kalevi RSK kausa izcīņas 2. posms,  
Igaunija
14.-15.08. konkūrs – Tallinas RSK kausa izcīņas fināls, 
Veskimetsa, Igaunija
14.-15.08. konkūrs – Palladium kausa izcīņas fināls, Nitvālja, 
Igaunija

15.08. konkūrs – Gargždu kausa izcīņa, Gargždai, Lietuva
21.08. iejāde – LAAA kausa izcīņa, Sakalu, Lietuva
28.08. rikšošana – Derby 2010, Tallina, Igaunija
28.-29.08. iejāde –Pasagos kauss un  LAAA fināls, Lietuva
28.-29.08. konkūrs – Lietuvas čempionāts poniju jātniekiem, 
Raudondvaris, Viļņas rajons, Lietuva
Starptautiska mēroga sacensības
27.07.-1.08. konkūrs, iejāde – Eiropas čempionāts ponijiem, 
Anglija
30.07.-1.08. iejāde – CDI3*/CDI2* Maskava, Krievija
4.-8.08. konkūrs – Eiropas čempionāts junioriem, Austrija
5.-8.08. konkūrs – CSIO3*-W Bratislava, Slovākija
6.-8.08. konkūrs – CSI3* Ksantimansijnska, Krievija
6.-8.08. konkūrs – CSI* Baltijas kausa izcīņas 2. posms, 
Inčukalns, Latvija
20.-22.08. konkūrs – CSI2*W Viļņa, Vingio parks, Lietuva
20.-22.08. iejāde – Baltijas kausa izcīņa, Viļņa, Lietuva
21.-22.08. pajūgu braukšana – Baltijas kausa izcīņas 2. 
posms, Annas muiža, Kocēni, Latvija
27.-29.08. konkūrs – CSI2* Baltijas kausa izcīņas 3. posms, 
Vazgaikiemis, Lietuva
27.-29.08. iejāde – CDIYH jaunzirgiem, Maskava, Krievija
27.-29.08. konkūrs – CSI2* Donbass, Ukraina
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pagaidām zirgaudzēšana tiek uzskatīta 
par vaļasprieku. 

Daudziem var rasties jautājums – 
kāpēc ar tehniku saistītam uzņēmumam 
jāatbalsta jāšanas sporta attīstība? Taču 
uz to Ojārs atbild: „Labāk atbalstīt kādu 
pazīstamu sfēru un cilvēkus, nevis  ko 
citu. Latvijas Jātnieku federācijas rīkotās 
sacensības atbalstām jau vairāk nekā pie-
cus gadus, tajā skaitā arī Rīgā notiekošos 
Pasaules kausa izcīņas posmus. Šogad 
bijām šī pasākuma ģenerālsponsori. 
Vienmēr apbrīnoju Agra Blaua 
uzņēmību. Lai gan viņam daudzi oponē, 
redzu, ka Agris vienmēr dara ļoti daudz 
un veiksmīgi īsteno mērķus, kas saistīti 
ar sacensību sarīkošanu un sporta veida 
attīstību. Uzskatu, ka 2010. gada Pasau-
les kausa posms Kleistu jāšanas sporta 
bāzē tika noorganizēts ļoti veiksmīgi 
un augstā līmenī. Viss iecerētais notika 
tā, kā bija plānots, cilvēkiem bija mazāk 
pretenziju, salīdzinot ar iepriekšējiem 
gadiem.” 

Kad ir iespējas, labi centieni jāatbalsta. 
Visspilgtāk Ojāra Petrēvica atmiņā 
palicis kāds cits gadījums saistībā ar 
labdarību: „Pirms vairākiem gadiem 
vienā no invalīdiem paredzētajiem 
sporta pasākumiem labdarības nolūkos 
uzdāvināju divus televizorus. Nākamajā 
dienā viena no zirgaudzētavām man 
uzdāvināja divas kumeļmātes, kas, pro-
tams, bija negaidīti. Tagad jau no šīm 
ķēvēm esam ieguvuši vairākus kumeļus. 
Laikam jau taisnība, ka desmitā tiesa no 

ienākumiem jāziedo!” 
Runājot par jāšanas sportu, Ojārs 

Petrēvics uzsver, ka jāatbalsta jaunieši, 
jo tā ir mūsu nākotne. Tāpēc arī 
uzdāvināja meitai savu saimniecību, 
kad viņa bija beigusi studēt Latvi-
jas Lauksaimniecības universitātes 
Veterinārās medicīnas fakultātē. Vēl jo 
vairāk, Ojārs aicina tā darīt citus vecākus –  
dāvināt saimniecības, uzņēmumus savi-
em bērniem jau tad, kad viņi ir sasnieguši 
pilngadību. Lai strādā un darbojas. Biežāk 
sastopamā kļūda ir tā, ja vecāki novēl sa-
vas saimniecības bērniem tikai tad, kad 
jau paši nespēj darboties, bet bērni sen 
izvēlējušies savu ceļu. Ojāra viedoklis ir 
tāds – ja cilvēks līdz trīsdesmit gadiem 
neko savā dzīvē nav sasniedzis, arī vēlāk 
nekas pats no sevis nenotiks.

Ja kāds saka, ka jaunatne laukos šobrīd 
nestrādā un nedarbojas, tā nav tiesa. 
Ojārs Petrēvics atzīst, ka jaunieši laukos 
ir un būs. Ļoti daudzi no uzņēmuma kli-
entiem ir tieši jaunieši. Pēdējo desmit 
gadu laikā lauki Latvijā kļūst arvien 
sakoptāki. Bet ekonomiskā krīze, pēc 
Ojāra domām, bija nepieciešama mums 
visiem, lai atjēgtos un sāktu domāt. Ta-
gad daudzi cilvēki jau spriež citādāk un 
daudz racionālāk. 

Latvijas jāšanas sporta līmenis 
pagaidām vēl atšķiras no Vācijas, Beļģijas 
un citām valstīm. Taču Ojārs Petrēvics 
ir pārliecināts, ka ar laiku tāds būs arī 
pie mums. Tikai nepieciešams lielāks 
cilvēku entuziasms un apzinīgums 
mērķu sasniegšanai. Latvijā ir labi zirgi 
un sportisti, atliek vien tos sagatavot 
sacensībām. Principā jāšanas sports 
un zirgaudzēšana ir rentablas nozares, 
ja visu pareizi sakārto un vada. Mazāk 
vajag runāt par negācijām, vairāk vajag 
darīt, – tad arī viss izdosies. 

PERSONĪBA

Šogad firmas Terra Serviss vārds 
daudzkārt izskanēja Pasaules kausa 
izcīņas posma sacensību laikā Rīgā, 
jo šis uzņēmums bija Latvijas sezo-
nas lielākā jāšanas sporta notikuma 
ģenerālsponsors. 

Terra Serviss jau 14 gadus strādā 
lauksaimniecības tehnikas pārdošanas 
un apkalpošanas jomā, tādēļ lieliski iz-
prot Latvijas lauksaimnieku vajadzības. 
Uzņēmuma galvenais mērķis ir at-
rast vislabāko risinājumu mūsdienīgi 
domājošam zemniekam, nevis pārdot 
kaut ko pārdošanas pēc. Uzņēmuma 
Terra Serviss biznesa konsultanta 
Ojāra Petrēvica ikdiena saistīta ar 
lauksaimniecības tehnikas tirdzniecību. 
Taču vēl bez dzelzs rumakiem viņš jau 
desmit gadu zina svarīgāko par to, kas 
notiek jāšanas sportā, jo viņa meita 
Lāsma Petrēvica sāka regulāri nodar-
boties ar šo sporta veidu un piedalīties 
konkūra sacensībās. Pašam Ojāram 
gan šajā jomā nav veicies, jo sešu gadu 
vecumā viņš piedzīvoja neveiksmīgu 
kritienu no zirga un kopš tā laikā zirgam 
mugurā vairs nekāpa. 

Daudzus gadus Ojāra Petrēvica mei-
ta Lāsma regulāri piedalījās konkūra 
sacensībās, pārstāvot Jura staļļus. Ta-
gad situācija  mainījusies, Lāsma 
sacensībās pagaidām nepiedalās. Šobrīd 
viņa saimnieko tēva uzdāvinātajā 
saimniecībā, kas atrodas Liepājas pusē. 
Pamatnodarbošanās ir buļļu audzēšana, 
graudkopība un zirgu audzēšana, kopā 
apsaimniekojot 160 hektāru lielu zemes 
platību. Saimniecībā ir 18 šķirnes zirgi. 
Ojārs Petrēvics atzīst, ka zirgi ir ar labu 
izcelsmi, un ne velti daži iemītnieki tiek 
pārdoti uz Zviedriju jau kumeļa vecumā. 
Tomēr par biznesu to pagaidām nevar 
uzskatīt, jo zirgu cenas ir kritušās, un 

Starp zirgiem un dzelzs rumakiem
Inese Ruskule

Ojārs Petrēvics
• Dzimis: 1955. gada 
3. martā.
• Izglītība: Latvijas 
Lauksaimniecības 
akadēmija, spe- 
cialitāte inženieris –  
mehāniķis.
• Pašreizējā darba vieta un 
ieņemamais amats: SIA Terra Serviss 
biznesa konsultants, Latvijas Jātnieku 
federācijas prezidija loceklis.  

Ojārs Petrēvics pasniedz uzvarētāja kausu 
PK Rīgas posma galvenā maršruta labākajam 
jātniekam.
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STATISTIKA

Konkūrs 
Jātnieks Vieta Vieta iepriekšējā 

reitingā
Punkti

Pirmo vietu ieguvēji FEI reitingā 
Ēriks Lamaze (Kanāda) 1. 3. 3225,00
Piuss Švicers (Šveice) 2. 1. 3173,33
Kevins Stauts (Francija) 3. 4. 3064,17
LATVIJA
Andis Vārna 321. 240. 272,00
Dainis Ozols 1189. 817. 30,00
Kristaps Neretnieks 1259. 1242. 26,00
Guntars Siliņš 1439. 1325. 15,00
Ģirts Bricis 1726. 1706. 5,00
Andrejs Bistrovs 2110. 2098.  1,00
LIETUVA
Bens Gutkausks 175. 241. 491,00
Andriuss Petrovs 392. 474. 206,00
Kosts Gaigals 795. 1037. 70,00
Rims Rimkuss 1119. 1112. 35,00
Zigmants Šarka 1726. 1707. 5,00
Valds Urbons 1726. 1707. 5,00
IGAUNIJA 
Gunārs Kletenbergs 202. 209. 430,00
Tīts Kivisilds 224. 193. 396,00
Reins Pills 334. 248. 263,00
Urmass Rāgs 350. 475. 240,00
Hanno Ellermanis 426. 431. 180,00
Heiki Vatsels 1439. 1413. 15,00
Ebe Līsa Sinejalga 1726. 1706. 5,00
Andress Trēve 2007. 2000. 4,00

Iejāde 

Jātnieks Vieta Vieta iepriekšējā 
reitingā

Punkti

Pirmo vietu ieguvēji pasaules FEI reitingā
Edvards Gāls ar Moorlands 
Totilas (Nīderlande)

1. 1. 2727

Adelinde Kornelisena 
ar Jerich Parzival 
(Nīderlande) 

2. 2. 2423

Laura Behtolšaimere 
ar Mistral Hojris 
(Lielbritānija)

3. 4. 2164

LATVIJA 
Airisa Penele ar Ravels 249. 346. 696
IGAUNIJA 
Marika Vundere ar 
Orlando P

283. 258. 618

Džoanna Vaugana ar 
Ainsley’s Quicksilver

460. 476. 255

Džoanna Vaugana ar Prego 466. 557. 252
Maria Čuletsa ar Markus 528. 542. 197

Baltijas valstu jātnieki  
FEI reitingos  
(uz 15.07.10.)

Sagatavoja Inese Ruskule

FEI reitinga līderis Ēriks Lamaze no Kanādas.

FE
I f

ot
o

Vārds, uzvārds Valsts 1. 3. A B C D Kopā
1. Vasils Ivanovs Baltkrievija - - 11 3 19 3 36
2. Igors Vasiļjevs Baltkrievija - - 8 4 14 5 31
3. Vadims Konovalovs Krievija 3 20 - - - - 23
4. Mihails Atonajs Krievija - 17 - - - - 17
5. Oļegs Dikoņenko Krievija - 15 - - - - 15
6. Genādijs Gašibojazovs Krievija 13 1 - - - - 14
7. Natālija Simonija Krievija - 13 - - - - 13
8. Artūrs Bagdasarjans Krievija 1 11 - - - - 12
8. Arsēnijs Špakovskis Krievija - 12 - - - - 12
8. Olga Daņilova Krievija 6 6 - - - - 12
11. Bens Gutkausks Lietuva 8 3 - - - - 11
...20. Andis Vārna Latvija 4 - - - - - 4

Pasaules kausa izcīņas 
Centrāleiropas līgas Ziemeļu grupas 
kopvērtējums
(uz 9.07.10.)

Paredzētās sacensības
1. Doņecka (Ukraina) 21.-23. maijs
2. Kijeva (Ukraina) 25.-30. maijs
3. Maskava (Krievija) 18.-20. jūnijs
4. Rīga (Latvija) 9.-11. jūlijs
5. Sanktpēterburga (Kr.) 16.-18. jūlijs
6. Bratislava (Slovākija) 5.-8. augusts
7. Vazgaikiemis (Liet.) 20.-22. augusts
8. Prāga (Čehija) 9.-12. septembris

9. Lešno (Polija) 11.-14. novembris
10. Poznaņa (Polija) 10.-12. decembris
11. Brno (Čehija) 17.-20. februāris
12. Varšava (Polija) 25.-27. marts
A Atēnas (Grieķija) 13.-16. maijs
B Lipica (Slovēnija) 4.-8. jūnijs
C Istanbula (Turcija) 11.-13. jūnijs
D Sofija (Bulgārija) 17.-20. jūnijs
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Andis Vārna PK Rīgas posma sacensību apbalvošanas ceremonijā. 
Diemžēl līdz laikraksta nodošanai FEI nebija tabulā pierēķinājusi mūsu 
posma rezultātus.
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ZIŅAS

Vācu žurnāla Reiter Revue lasītāji par 
gada zirgu ievēlējuši Sterntaler Unicef. 
Tā jātnieks Matiass Aleksanders Rāts 
2010. gada CDIO Āhenē saņēma segu 
ar uzrakstu Gada zirgs (attēlā). Šis jau 
ir 26. gads, kad par īpašiem sasniegu-
miem Reiter Revue lasītāji izvēlas gada 
labāko zirgu un Āhenes šova laikā to go-
dina. 2009. gads bija Sterntaler panākumu 
gads. Kopā ar 24 gadus veco jātnieku 
Matiasu Aleksanderu Rātu no Kron-
bergas (Hesene) tas uzvarēja Vācijas 
čempionātā, aizdejoja līdz uzvarai Sei- 
mūrā un Vīsbādenē, un spēcīgā 
konkurencē triumfēja čempionu tūrē 

FEI ir pārskatījusi protokolu par 
termogrāfiju un klīnisko izmeklēšanu 
(kāju hipersensitivitāte). Ar mērķi 
veicināt protokola ieviešanu izdotas šādas 
obligātās vadlīnijas, kuras nepieciešams 
ievērot Veterinārajām komisijām FEI 
pasākumos.

Jaunās vadlīnijas nosaka: 
1. Visiem zirgiem, kas ir pārbaudīti 

saskaņā ar protokolu par termogrāfiju 
un klīnisko izmeklēšanu, jāturpina 
veikt termogrāfijas izmeklēšana 
hipersensitivitātes novērtēšanas procesa 
ietvaros; 

2. Saskaņā ar protokolu par termo- 
grāfiju un klīnisko izmeklēšanu zirgus 
nedrīkst izslēgt no sacensībām pēc fakta; 

3. Atbildīgā persona vai tās pārstāvis 
saņem rakstisku paziņojumu, ja šīs perso-
nas zirgs diskvalificēts hipersensitivitātes 
dēļ; paziņojumā precīzi apraksta 
pārbaudes procesu un atbildīgās personas 
tiesības konkrētajā situācijā; 

4. Ja kādu zirgu diskvalificē saskaņā ar 
protokolu vairāk nekā 12 stundas pirms 
sacensībām, atbildīgā persona vai tās 
pārstāvis var informēt 30 minūšu laikā no 
paziņojuma saņemšanas par to, ka zirgs ir 
diskvalificēts un iesniegt tiesnešu kolēģijai 
rakstisku pieprasījumu par atkārtotu 
zirga izmeklēšanu saskaņā ar proto-
kolu. Šāds pieprasījums ir jāapmierina, 
un zirgs pirms sacensībām atkārtoti 
jāpārbauda sacensību dienā tiesnešu 
kolēģijas noteiktajā laikā. Ja pēc atkārtotas 
izmeklēšanas nav skaidrs, vai zirgs nevar 
piedalīties sacensībās hipersensitivitātes 
pazīmju dēļ, zirgam tiks ļauts piedalīties 

Reiter Revue  
aptaujas Gada zirgs
Dace Štrausa

FEI pieņem 
hipersensitivitātes 
protokola vadlīnijas

Tulkojusi Diāna Štrausa

šajās sacensībās. Taču saskaņā ar proto-
kolu zirgu var pakļaut pārbaudēm visā 
sacensību laikā. Šo rakstiskā pieprasījuma 
iespēju vienam un tam pašam zirgam 
drīkst izmantot tikai vienu reizi vienu 
sacensību laikā.

Jaunās vadlīnijas stājas spēkā 
nekavējoties.

Dortmundē. Tomēr par lielāko sasniegu-
mu uzskatāms starts Eiropas čempionātā, 
kad Sion dēls Sterntaler nodrošināja 
Vācijas komandai trešo vietu, uzstājoties 
vislabāk no savas komandas.

Šterni, kā Matiass Aleksanders mīlīgi 
mēdz saukt zirgu, ne vienu reizi nebei- 
dza sacensības ar zemāku atzīmi par 70%, 
un 2009. gada sezona līdz šim brīdim 
pārim ir bijusi labākā. 15 gadus vecais 
Oldenburgas šķirnes Sterntaler tiek rak-
sturots kā kautrīgs un intraverts zirgs, kas 
vienmēr cenšas visu izdarīt pēc labākās 
sirdsapziņas. Vācieši uz šo pāri liek lielas 
cerības, cerot, ka panākumi turpināsies arī 
Pasaules Jāšanas sporta spēlēs Kentuki.

FEI ar prieku paziņo, ka sākta 
balsošana FEI īpašo balvu pasniegšanai. 
Pagājušajā gadā šādas balvas tika pas-
niegtas cilvēkiem par īpašiem sasniegu-
miem kategorijās:

- Gada sportists – jātniekiem, 
braucējiem, voltizētājiem, kas parādījuši 
sevišķas spējas sportā.

- Uzlecošā zvaigzne – šo balvu at-
balsta HSBC, un tā tiek pasniegta sporti-
stam, kura vecums ir no 14 līdz 21 gadam 
un kurš ir parādījis savu īpašo talantu.

- Attīstība – šo balvu atbalsta All-
tech, un to pasniedz attīstības projektam 
individuāli vai organizācijai par spējām un 
enerģiju jāšanas sporta popularizēšanā.

- Par spīti paredzamajam – balva tiek 
dāvāta jātniekam ar īpašām vajadzībām, 
kurš, spītējot grūtībām, ir kļuvis prasmīgs 
jātnieks.

- Gada jātnieka palīgs – balvu pas-
niedz uzvaras svinot bieži piemirstai, bet 
ļoti svarīgai personai, kas strādā skatuves 
otrā pusē.

Viedokļu izteikšana šajās nominācijas 
ir iespējama visiem jāšanas sporta pasau-
les pārstāvjiem, un FEI gaida stāstus par 
nominētajām personām speciāli izveidotā 
mājas lapā www.feiawards.org.

Starptautiska žūrija princeses Hajas 
vadībā izvēlēsies uzvarētājus, kas tad li-
dos uz Ķīnas Taipeju, lai FEI Ģenerālās 
asamblejas laikā novembrī piedalītos 
apbalvošanas ceremonijā un VIP 
pusdienās.

Pēdējais nomināciju iesūtīšanas 
termiņs ir 2010. gada 30. augusts.

 

FEI apbalvojumu 
nominācijas
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IGAUNIJĀ

Igaunijā, Vānā risinājās Līgo sacensības 
jeb Igaunijas junioru čempionāts. Arī 
kaimiņvalstī šajos datumos tiek svinēti 
Jāņi un Līgas, tāpēc arī sacensībām dots 
šāds nosaukums. Tā kā sporta bāzes teri-
torija, kurā notika sacensības, ir pietieka-
mi plaša, svētku dienās tur tika rīkoti arī 
cita veida pasākumi. Dienu pirms Igauni-
jas junioru čempionāta tika aizvadītas 
pludmales volejbola sacensības. Sestdien 
maršrutu starplaikā tika sniegts koncerts, 
kurā izpildīja dziesmas no pazīstamām 
septiņdesmito, astoņdesmito gadu 
mākslas filmām un animācijas filmām. 
Klātesošajiem tika dota iespēja izbraukt 
kādu līkumiņu ar „pedāļbāru”, kādi Eiropā 
ir tikai pieci, un viens no tiem darbo-
jas Igaunijā. Kopā visus šos pasākumus 
apmeklēja vairāk nekā 1500 cilvēku.

Igaunijas junioru čempionāts sagādāja 
vairākus pārsteigumus. Galvenā favorīte 
bija Katlina Sehvere, kura patlaban arī 
BRT (Baltic Riders Tour) pēc pirmā posma 
junioru un jauno jātnieku konkurencē 
pārliecinoši ieņem pirmo vietu. Taču 
jātniece nedemonstrēja savu labāko snie-
gumu un čempionāta kopvērtējumā 

Igaunijas junioru čempionāts Vānā
Ingas Miķelsones teksts un foto

Vāna, 25.-27. jūnijs, konkūrs

neierindojās pat pirmajā desmitniekā. 
Sacensību galvenais tiesnesis Hillars 
Talts sacīja: – Iespējams, viņa vienkārši 
neizturēja spriedzi un „sadega”.

Vēl viena no Igaunijas vadošajām 
juniorēm Tjorvena Sīboja šobrīd 
trenējas Īrijā un čempionātā nepiedalījās. 
Iepriekšējā gada sacensībās šī jātniece 
ieņēma trešo vietu, bet pirmās un otrās vie- 
tas ieguvēji šogad jau startē jauno jātnieku 
konkurencē. Latvijas sportiste Linda Viša 
ar Aronu pirmajā dienā sasniedza absolūti 
labāko laiku, taču nopelnīja četrus soda 
punktus maršrutā, līdz ar to ierindojās 
ceturtajā vietā. Arī otrajā dienā veiksme 
nebija Lindas pusē, un viņa ieņēma astoto 
vietu. 

Hillars Talts: – Agrāk šīs konkurences 
jātnieki startēja maršrutos ar 125 cm aug-
stiem šķēršļiem, bet šogad tikai ar 120 cm. 
Pirmajā dienā no visiem 17 startējošiem 
tikai trīs dalībnieki maršrutu veica „tīri”– 
bez soda punktiem, pirmais jātnieks šo uz-
devumu veica labi, bet otrajam un trešajam 
vienkārši paveicās. Otrajā dienā neviens 
no sportistiem maršrutu nepārvarēja bez 
soda punktiem. Līdz ar to varam spriest, 
ka kopumā junioru sagatavotības līmenis 
Igaunijā ir krities.

Šajās sacensībās startēt „atvērtajā” klasē 
bija ieradusies arī Krista Kristiāna Alksne 
ar diviem zirgiem – Kameni un Likumu. 
Pirmajā dienā ar šķēršļu augstumu līdz 
100 cm 28 jātnieku konkurencē Krista 
Kristiāna ar Kameni, veicot maršrutu bez 
soda punktiem, ierindojās devītajā vietā 
(iekļūstot 25% apbalvojamo skaitā). Taču 
otrā diena bija daudz veiksmīgāka, un 
maršrutā ar 110 cm augstiem šķēršļiem 
16 jātnieku konkurencē Krista Kristiāna 
Alksne ar to pašu zirgu – Kameni izcīnīja 
trešo vietu. Pati dalībniece par saviem 
panākumiem bija ļoti priecīga un mājās 
atgriezās ar gandarījuma sajūtu. 

Krista Kristiāna Alksne ar Likumu.

Pirmās vietas ieguvēja Janika Oisara ar 
Arletta. Apbalvo Igaunijas Jātnieku federācijas 
sporta direktore Rīna Pilla.

Viens no Eiropā pieciem pedāļbāriem darbojas Igaunijā.

Koncerts – dziesmas no populārām 
septiņdesmito gadu mākslas un animācijas 
filmām.

Šajās sacensībās maršruta sastādītājam uz 
laukuma palīdzēja (no kreisās): Kairita Kalbre –  
Igaunijas Endurance junioru čempione, kura 
kvalificējusies Eiropas jauniešu čempionātam 
(120 km) un Merilina Ūsna – Igaunijas 
Endurance junioru čempionāta otrās vietas 
ieguvēja un Lietuvas starptautisko junioru 
sacensību uzvarētāja (120 km).

Krista Kristiāna Alksne: – Man 
ļoti patika startēt Vānā. Šīs bija vienas 
no manām pirmajam sacensībām 
ārpus Latvijas robežām. Tiešām ne-
biju gaidījusi, ka zirgi būs tik ļoti 
mobilizējušies startam un es pati 
arī. Tāpat nebiju domājusi, ka mēs 
izcīnīsim kādu vietu. Es labprāt brauk-
tu atkal uz šāda veida sacensībām.
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Lietuvas atklātajā čempionā dalību bija 
pieteikuši sportisti no piecām valstīm –  
Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Balt-
krievijas. Kopā startēja 242 sportiskie pāri, 
kas bija rekords, salīdzinot ar iepriekšējiem 
gadiem. 

Pārsteidza dalībnieku skaits tieši ve-
cuma grupā bērniem līdz 16 gadu vecu-
mam. Ja iepriekšējā gadā šādā konkurencē 
sacensības vispār nenotika, tagad startēja 
50 dalībnieki. Tas liecina, ka Lietuvā jāšanas 
sports strauji attīstās. 

Lietuvas Jātnieku federācijas direktore 
Regīna Grazuliene sacīja:  – Prieks par 
jaunajiem jātniekiem, kuri veiksmīgi startē 
ne tikai pašmāju sacensībās, bet arī ārpus 
valsts. Dovile Matulīte šogad savā grupā 

Lietuvas atklātais čempionāts
Inga Miķelsone līdz 14 gadu vecumam Eiropas junioru 

čempionātā Austrijā izcīnīja augsto piekto 
vietu vienā no galvenajiem maršrutiem un 
kvalificējās finālam, kurš notiek Francijā, 
jūlijā. Savukārt junioru grupā finālam 
kvalificējās jaunais un perspektīvais Lietu-
vas sportists Mats Petraitis. 

Lietuvas čempionātā pieaugušo 
konkurencē lielu pārsteigumu nebija – uz 
goda pedestāla kāpa tie jātnieki, kuriem 
tur, loģiski spriežot, bija jābūt, – viņi to bija 
pelnījuši.

Regīna: – Mums ir ne tikai labi jātnieki, 
bet arī zirgi. Piemēram, ērzelis Ernditas, ar 
kuru startē Reds Rimkuss, dzimis 2002. 
gadā Lietuvā, Nemūnas zirgaudzētavā un 
2007. gadā Vācijā atzīts par gada labāko 
Traķēnes šķirnes ērzeli. Šajās sacensībās 
tas uzrādīja labus rezultātus. Šogad zie-
mas sacensību posmos ļoti sasparojušies 

Man bija tas gods tiesneša statusā 
piedalīties Lietuvas čempionātā. Vai 
mūs interesē kaimiņu valstī notiekošais? 
Daudziem Latvijas jātniekiem un 
sacensību organizētājiem bija citas rūpes 
(piemēram, pēc nedēļas paredzētais Pa-
saules kausa posms Rīgā). To pierādīja 
mazais mūsu valsts sportistu un 
skatītāju skaits. Žēl, jo bija, ko redzēt un 
ko pamācīties. 

Vai mēs varam sapņot par valsts 
čempionāta sacensībām, kurās piedalās 
260 zirgi? Pagaidām ne, jo kaimiņvalsts 
sportisti un organizētāji savas valsts 
čempionātu tur augstākā godā, nekā 
to darām mēs. Čempionāta nolikums 
izstrādāts un publiskots laikus, tāpēc 

Latvijas tiesneša viedoklis
Dainis Līvmanis,  
Lietuvas čempionāta tiesnesis

sacensībās piedalījās visi Lietuvas labākie 
jātnieki. Galvenais Lietuvas čempionāta 
organizētājs Laimonds Skeris, izstrādājot 
nolikumu, par paraugu ņēmis jāšanas 
sporta lielvalsts Vācijas labākās tradīcijas. 
Četrus un piecus gadus veci zirgi arī 
čempionātā tiek vērtēti ar atzīmēm (ie-
skaitot pārlekšanu) un vienīgi sešgadīgie 
zirgi pārlekšanā tika vērtēti kā parastajās 
pārlekšanas sacensībās, pielietojot A tabu-
lu. Ļoti būtiski bija tas, ka visas sacensības 
uz stilu vērtēja ārzemju tiesneši (Kari Ja-
lasolla no Somijas, Dainis Līvmanis un 
Inga Miķelsone no Latvijas). Vērtējums 
ar atzīmēm vienmēr būs subjektīvs, taču, 
manuprāt, tas tomēr būs objektīvāks, ja 
tiesāšanā piedalīsies citas valsts arbitri. 
Apbalvošanas un noslēguma ceremoni-
jas vien ir ko vērtas. Apbalvojot labākos, 
netika aizmirsti sponsori, čempionu 

amatieru klases jātnieki, un mēs pirmo 
gadu dalījām šos sportistus trīs grupās: 
vislielākā ir pirmā grupa – jātnieki, kuri 
startē maršrutos ar šķēršļu augstumu līdz 
110 cm, otrā grupa – līdz 120 cm, trešā –  
līdz 130 cm. Ziemas čempionātā gan tikai 
divi pāri mēģināja startēt trešajā grupā 
un pārliecinājās, ka šajā sezonā uzliktā 
latiņa ir nedaudz par augstu. Bet, ņemot 
vērā, ka amatieru skaits pēdējo gadu laikā 
Lietuvā pieaug, ticu, ka drīz arī trešajā 
grupā dalībnieku skaits būs tikpat liels kā 
pirmajā.

Lai gan visas šīs trīs dienas bija garas, 
karstas un tāpēc grūtas gan zirgiem, gan 
jātniekiem, gan tiesnešiem, tomēr prieks 
par to, ka Laimonds Skeris uzņēmās ko 
tādu organizēt. Sacensības ar katru gadu 
kļūst vērienīgākas, tiek piesaistīti arvien 
jauni interesenti un atbalstītāji. 

Sacensību organizators Laimonds Ske-
ris: – Arī šogad katrs pielika savu „plecu”, 
un viss notika vēl labāk, nekā līdz šim. 
Ar savām zināšanām un kontaktiem ļoti 
palīdzēja Lietuvas Jātnieku federācijas 
ģenerālsekretāre Ramūne Maļinauskiene.

treneri un labāko zirgu īpašnieki. 
Vienmēr esmu uzskatījis, ka čempions 
neizaug viens. Varu tikai atkārtoties 
rakstot, ka vismaz vasaras čempionātā 
ar zelta medaļām jāapbalvo arī labāko 
(čempionāta uzvarētāju) zirgu īpašnieki. 
Diskutēt, protams, varam, vai jāapbalvo 
tikai jaunzirgu īpašnieki, vai visu zirgu –  
čempionu īpašnieki. Var spriest, vai ar zel-
ta medaļu jāapbalvo tikai bērnu, junioru 
un jauno jātnieku treneri, jo pieaugušie 
tomēr lielākoties trenējas vienatnē, 
bet varbūt tomēr visi treneri. Vie- 
nu reizi gadā tomēr vajadzētu atrast 
līdzekļus arī šīm medaļām. Neiztika 
arī bez nelielām kļūmītēm tiesnešu un 
sekretariāta darbā. Piemēram, Krievi-
jas valsts himnas vietā tika atskaņota 
bijušās PSRS himna. Taču nekļūdās ti-
kai tie, kas neko nedara.

Stasis Jass ar apbalvotājiem Maritu Jalosollu, Regīnu Grazuliene, Laimondu Skeri un Audroni 
Petraitieni.

Klaipēda, 2.-4. jūlijs, konkūrs
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LIETUVĀ

VMG kausa izcīņa

Organizatoriskais līmenis šajās 
sacensībās bija augsts, ņemot vērā, ka tas 
bija vietēja mēroga turnīrs. Dalībnieku 
skaits liels, zirgu izvietošanas boksi bija 
jārezervē laikus. 

Latviju sacensībās pārstāvēja desmit 
sportistu. Lielākā daļa jātnieku un zirgu 
īpašnieku izteica uzslavas organizētājiem, 
jo šīs bija vienas no sacensībām, kurās 
sportists tika godā turēts, par ko liecināja 
greznās apalvošanas ceremonijas. Tika 
sveikti ne tikai sportisti un viņu zirgi, bet 
arī čempionu treneri un zirgu īpašnieki. 

Mums, latviešu meitenēm, piedalo-
ties pirmās sacensību dienas apalvošanas 
ceremonijā saviļņojums bija tik liels, ka 
apņēmāmies, ka jācīnās par uzvarām, jo 
ir tik pacilājoši dzirdēt savas valsts himnu 
uz goda pejdestāla. Tas arī izdevās. Ne-
skatoties uz manām pieļautajām kļūdām 
maršrutā ar 120 cm augstiem šķēršļiem, 
ķēves Glazūras centība ļāva izcīnīt uz-
varu. Ar lielisku sniegumu uzvaru savā 
maršrutā guva arī Elīza Gaisa ar zirgu 
Bisquit-G. Himna skanēja pat divas rei-
zes!

Pieaugošo jātnieku konkurencē par 
Lietuvas čempionu kļuva Rimants Ba-
brausks ar zirgu La-Pass maršrutos ar 
145/150 cm augstiem šķēršļiem.  Jauno 
jātnieku grupā vecumā līdz 16 gadiem 
čempiona titulu izcīnīja Dovile Matulīte 
ar zirgu Herminas. Laura Penele ar Al-
fredo sacensību fināla maršrutā ieņēma 
augsto otro vietu. 

Jauniešu konkurencē līdz 18 gadiem 
fināla maršrutā uzvaru izcīnīja Lietuvas 
sportists Mats Petraitis ar zirgu Lordano. 
Labus, stabilus rezultātus kārtējo reizi sa- 

Jolanta Lapiņa

Klaipēda, 2.-4. jūlijs, konkūrs

sniedza Santa Šteinberga ar zirgu Giness, 
šajā maršrutā gūstot astoto vietu. Amat- 
ieru klasē par labākajiem rezultātiem tika 
apbalvoti: Elena Makarauskiene ar zirgu 
Colis un Antons Seiliuss ar Traviata, ku-
riem fināla sacensībās bija jāpārvar 115 
cm un 125 cm augsti maršruti. Labākos 
rezultātus no Latvijas šajā konkurencē 
sasniedza Elīza Gaisa ar zirgu Bisquit-
G, savā grupā izcīnot piekto vietu, un 
Vija Ceriņa ar Diors neliela misēkļa dēļ 
pārlekšanas maršrutā ieguva otro vietu.

Par Lietuvas čempionāta labākajiem 
jaunzirgiem tika atzīti: četrus gadus ve-
cais Chacal no Horsemarket ar jātnieku 
Židrūnu Garbeni, piecgadīgo grupā –  
Kadiljaks ar Aleksu Seiliusu seglos, 
sešgadīgo grupā – Grann Balaubet ar 
jātnieku Stasi Jasu. Jāpiemin, ka gan jaun-
zirgi, gan jaunie jātnieki tika vērtēti stila 
maršrutos, un tikai finālā, pārlekšanas 
konkūros izšķirošie bija soda punkti un 
laiks. Šādu pieredzi kā vērtīgu atzinuši 
vairāki vadošie Lietuvas sportisti, jo krasi 
mainījusies zirgu sagatavošanas kvalitāte 
un jauno jātnieku jāšanas stils. 

Par maršruta sastādītāju, kā ierasts 
šajās sacensības, strādāja Ivo Miķelsons 

ar savu komandu – Robertu Neretnie-
ku, Tomasu un Kati Pulmaņiem, Pāvelu 
Bodaņenko, Pēteri un Madaru. Laukuma 
strādnieki tika nodrošināti ar lielisku te-
hniku – sacensību atbalstītājs BMW bija 
piešķīris automašīnu darbam uz lauku-
ma. 

Sacensību balvu fonds bija 34 500 
litu (aptuveni 6500 latu). Visu grupu 
čempioni saņēma Snaige ledusskap-
jus. Sacensību galvenais maršruts tika 
pārraidīts tiešraidē Lietuvas televīzijā.

Elīza Gaisa ar Bisquit G. Jolanta Lapiņa ar Glazūru.

Kristīne Baradovska ar Corinte.

Reklāma
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Zirgi, saule un ūdens

FOTOKONKURSS

Paldies par iesūtītajām fotogrāfijām!
Raiva Balode savas bildes papildinājusi arī ar 

sirsnīgu vēstulīti Zirgu Pastam: „Bildēs redzama mana 
ķēve Evase. Tās mīļākā nodarbošanās ir peldēšana. 
Vasarās vislabākais ir atvēsināties ezerā un kārtīgi 
izpeldēties. Protams, bez ūdens kārpīšanas neiztikt, 
tas Evasi aizrauj, un dažreiz tā abas priekškājas paceļ 
un atkal nolaiž ūdenī ar visu spēku.”

Nākamā tēma: Šīs vasaras sacīkšu laukumos un 
līdzās tiem. Lūdzu, sūtiet savas fotogrfāfijas uz 
elektroniskā pasta adresi zirgu.pasts@inbox.lv līdz 
10. augustam!

1.1. Raiva Balode. „Evase.”
2. Daina Putniņa. „Zaļā pļavā.”
3. Iluta Majevska. „Kuram slāpst vairāk.”
4. Anita Palma. „Baudām saulīti.”
5. Raiva Balode. „Vasarās vislabākais ir atvēsināties 

ezerā.”
6. Kristīne Miščuka. „Kurp peldēsim?”

1.

2.

5.

3.

4. 6.
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visu darījām paši. Gribu teikt, ka esmu 
ļoti priecīgs par to, ka pēc divdesmit ga-
diem atkal pabiju Bitcos un izbaudīju 
cieņas pilnu attieksmi no vairākiem tre-
neriem un sportistiem, kurus tik daudzus 
gadus nebiju redzējis. Man darbs šajās 
sacensībās sagādāja patiesu prieku. 

PIEREDZE

Starptautiskās šķēršļu pārvarēšanas 
sacensībās CSI3*-W Maskavā, kas no-
tika no 18. līdz 20. jūnijam, par maršruta 
sastādītāja asistentu tika uzaicināts 
speciālists no Latvijas Sergejs Šakurovs. 
Viņš par gūto pieredzi stāsta:

– Maskavā maršrutu sastādītāja 
pienākumus veica Verners Degs no 
Vācijas. Jau bijām pazīstami, jo viņš bija 
viens no nodarbību vadītājiem seminārā 
Āhenē, kur biju aizbraucis mācīties. Man 
bija ļoti interesanti vērot darbā cilvēku, 
kuru atzīst par pasaulē lielāko „profesoru” 
maršrutu sastādītāju apmācībā. Viņš ir arī 
FEI atbildīgais par šādas izglītības pro-
grammas realizēšanu.

Šajās sacensībās mēs bijām vairāki 
maršrutu sastādītāja asistenti. Krievijas 
Jāšanas sporta federācija ne pa jokam 
rūpējas par savu kadru izglītību. Asis-
tentu galvenais uzdevums bija organizēt 
šķēršļu novietošanu attiecīgajā sektorā. 
Šim darbam mūsu rīcībā vienmēr bija 
aptuveni desmit laukuma strādnieku, 
kuri precīzi novietoja šķērsli tur, kur mēs 
parādījām. Mums parasti trūkst šo lauku-
ma strādnieku, un pašam jāstiepj šķēršļi 
visu sacensību laiku.

Kad satikāmies ar Verneru Degu, viņš 
sacīja, ka došot mums iespēju pašiem zīmēt 
maršrutu shēmas un pēc viņa pārbaudes 
tās īstenot. Piemēram, pirmais maršruts 
jaunzirgiem tika veidots pēc mana un 
kolēģes no Vladivostokas zīmējuma. Bija 
arī tādi brīži, kad Verners pēkšņi mainīja 
maršruta shēmu, jo tā vai cita līnija pēc 
viņa paša zīmētā maršruta speciālistam 
nepatika, kā viņš pats teica, – maršruta 
sastādītājam jābūt vienmēr elastīgam 
un saprotošam. Bija arī tāds brīdis: Ver-
neram pirms sacensībām tika parādīts 

Sergejs Maskavā rok grāvi...
Dace Millere

šķēršļu komplekts, kas bija paredzēts 
izmantošanai. Viņš bija panikā, jo šķēršļu 
svars bija nežēlīgi liels, dažus statņus pat 
es nevarēju izkustināt no vietas. Tad viņš 
sacīja, lai steigšus meklē cits, vieglākas 
konstrukcijas. Un mums parādīja veco 
šķēršļu komplektu, kas Bitcos tiek iz-
mantots vietēja ranga sacensībās. Ver-
ners izvēlējās tos, paskaidrojot, ka ar ļoti 
smagiem šķēršļiem nav nekādu iespēju 
ātri manipulēt, neskatoties uz to, ka tie ir 
labākā stāvoklī.

Mūsu darbs katru dienu sākās ap pulk-
sten septiņiem rītā un beidzās ap desmi-
tiem vakarā. Bet tā īsti nogurums nebija 
jūtams, jo fiziski nebija nepieciešama liela 
piepūle, izņemot vakaru pirms Grand 
Prix, kad mēs visi ar lāpstām gatavojām 
ūdensgrāvi. Laukuma strādnieki pēc 
līguma nosacījumiem darbā nepalika ne 
brīdi pēc pēdējā maršruta beigām, un 

Maršrutu sastādīšanas speciālists no Vācijas Verners Degs.

Verners Degs, Sergejs Šakurovs un maršruta 
sastādītāja asistentes no Krievijas.

Grāvja rakšana. No labās – Sergejs Šakurovs. Ūdensšķērslis gandrīz gatavā veidā.
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LATVIEŠI ĀRZEMĒS

Tagad, satiekot Eviju Grīnmani, 
paziņas saka, ka viņa esot kļuvusi līdzīga 
itāliešiem, jo meitenes raksturā parādoties 
šīs tautas karstasinīgā temperamenta 
iezīmes. Taču Evijas stāsts ir sācies kā 
lielākajai daļai no zirgmīļiem Latvijā. Div-
padsmit gadu vecumā viņa sāka apmeklēt 
jāšanas sporta nodarbības Grobiņā, 
trenējās pie Daiņa Līvmaņa, nedaudz 
arī pie Gunta Misiņa. Vecāki gan bija 
pret treniņiem, jo nebija lieku finansiālo 
līdzekļu šim nolūkam. Taču Evija sakrāja 
savu kabatas naudu, lai varētu aizbraukt 
pie zirgiem. Vēlāk tika apmeklēti arī  Jura 
staļļi un jāšanas sporta klubs Favorīts. 

Sākoties studiju laikiem, Evija pārcēlās 
dzīvot uz Rīgu. Viņa mācījās Latvijas 
Universitātē, Sociālo zinātņu fakultātē, 
kā arī strādāja. Aizbraukt pie zirgiem uz 
Liepājas pusi, protams,  izdevās reti, tikai 
brīvlaikos. Tāpēc Rīgā viņa sāka trenēties 
Brīvdabas muzejā esošajā stallī un vēlāk 
arī zemnieku saimniecībā Tīraines staļļi. 
Viss bija jauki, tikai pagājušajā gadā darba 
vietā Evijai tika samazināts atalgojums. Lai 
nodrošinātu pienācīgu iztikšanu, nācās 
izvēlēties – braukt strādāt uz ārzemēm. 
Izšķiroties par šo ceļu, viņa jau sākotnēji 
zināja, ka darbs nebūs saistīts ar zemeņu 
lasīšanu vai ko līdzīgu, nešaubīgi mērķis 
bija darbs kādā no staļļiem. 

Darbs Anglijā 
Pirmā darba vieta ārzemēs Evijai bija 

vienā no Velsas staļļiem, kura galvenais 
darbības virziens bija izjādes apkārtnē. 
Evijas darba pienākumos ietilpa zirgu 
barošana un boksu tīrīšana. Lai arī paši 
potenciālie zirgu jātnieki varēja tīrīt zir-
gus, Evijas pienākumos ietilpa zirgu 
pārbaude un tīrīšana no jauna, ja tas bija 

Pie temperamentīgajiem itāļiem
Inese Ruskule nepieciešams, jo visam bija jābūt per-

fekti, uz zirga nedrīkstēja būt nevienas 
nenotīrītas vietas. Viņas pienākumos ie-
tilpa arī pavadošā instruktora darbs četru 
līdz piecu stundu ilgos pārgājienos, ja 
tajos piedalījās vairāk nekā pieci cilvēki. 
Protams, sākumā bija grūti pierast pie 
tāda veida darba kā Anglijā, jo viss bija 
jāizdara pedantiski. Taču ar laiku viss tika 
iegaumēts un darīts atbilstoši staļļa saim-
nieka vēlmēm. Kaut vai tas, ka pēc zirgu 
pabarošanas un boksu iztīrīšanas bija 
jānomazgā viss lietotais staļļa inventārs, ko 
parasti Latvijas staļļos nedara (piemēram, 
lāpstu nomazgāšana pēc katras lietošanas 
reizes, barības spaiņu izmazgāšana pēc 
pabarošanas). Anglijā Evija nostrādāja di-
vus mēnešus, tad atgriezās Latvijā. 

Desmit minūtes pabļaustās, 
tad uzslavē 

Nākamā darba vieta Evijai jau bija 
valstī, kur mājo pavisam citādāks tempe-
raments – Itālija, kur arī šobrīd strādāšana 
tiek turpināta. Atšķirībā no iepriekšējās 
pieredzes, Evija sāka strādāt par grūmu 
stallī, kur saimnieki lielākoties nodarbo-
jas ar trīscīņas sportu. Stallis ar nosauku-
mu Scuderia Sceree atrodas bagātajā Lom-
bardijas reģionā, Bodio Lomnago ciemā. 
Stallī ir gandrīz 50 zirgu, starp tiem ir seši 
saimnieku sporta zirgi, ar kuriem viņi 
piedalās trīscīņas un konkūra sacensībās  –  
gan vietējās, gan arī starptautiskajās. Arī 
pašreiz, kamēr Evija ir Latvijā, saim-
nieki Elisabeta Moranzoni un Luka Gar-
dini piedalās sacensībās, kas norisinās 
Āhenē. Stalli apkalpo vairāki grūmi, kuri 
nav itāļi, bet gan čehi un angļi, iepriekš 
bijuši arī strādnieki no Igaunijas, Īrijas 
un Zviedrijas. Itāļu grūmu šajā stallī nav, 
jo ar tiem saimnieki nevarot sastrādāties 

temperamentīgā rakstura dēļ. 
Evijas pārraudzībā ir desmit zirgu, ku-

rus viņa baro un kopj, kā arī tīra to bok-
sus. Staļļa darba laiks ir strikti noteikts 
no pulksten 7.30 līdz 11.30, kā arī četras 
stundas pēcpusdienā no 15.30 līdz 19.30. 
Pat zirgu īpašnieki nenāk pie saviem 
mīluļiem ārpus šī noteiktā laika. Arī šajā 
stallī visam jābūt kārtībā un ideāli sa- 
koptam. Zirgi boksos stāv uz salīdzinoši 
biezas skaidu kārtas, boksus tīra katru 
dienu. Jārūpējas par to, lai zirgi negulētu 
uz kaila betona. Zirgu barība šajā stallī 
sastāv no siena un trīs veidu spēkbarības. 
Privātie zirgu īpašnieki var arī iegādāties 
papildu spēkbarības vai vitamīnus. 

Stallis Itālijā – Scuderia Sceree. Zirgi ganos.

Evija sacensībās pilda grūma funkcijas.

Boksi  Itālijas stallī.
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Ja uz sirma zirga inspektori atradīs kaut 
vai vienu dzeltenu pleķīti, zirgu var droši 
vest uz mājām, jo sacensībām tas netiek 
pielaists.  Arī Evijas aprūpē ir viens sirms 
zirgs, tāpēc tiek darīts viss iespējamais, lai 
zirgs būtu sirms nevis dzeltens. 

Protams, Evijai ir iespēja arī jāt uz 
zirgiem darba laikā, taču tajā gadījumā 
ļoti ātri jāizpilda savi pienākumi, kuru ir 

Vidēji zirga uzturēšanas izmaksas stallī, 
kur strādā Evija, mēnesī ir 3000 eiro, 
no kuriem 800 eiro ir par boksa īri, bet 
pārējā summa – par veterinārā ārsta un 
kalēja pakalpojumiem, kā arī par zirga 
nogādāšanu sacensībās. 

Darba pienākumos ietilpst arī 
inventāra tīrīšana pēc katras lietošanas 
reizes, jo visam vienmēr jābūt tīram. 
Inventārs ir iegādāts visdārgākais, kāds 
vien ir šajā valstī, jo galvenais ir ražotāja 
zīmols. Jārūpējas arī par to, lai stallī un 
pagalmā nebūtu netīrumu, lai boksos 
nebūtu zirnekļu tīklu. Gadās, ka saim-
nieki par kaut ko sadusmojas, tad kādas 
desmit minūtes izbļaustās, bet pēc tam 
pasaka – Bravissimo! Tāda nu ir šī tauta. 
Evija atzīst, ka arī angļi bļaustījās, un bieži 
šķita, ka tas ir daudz niknāk nekā pie 
itāliešiem, brīžiem ienāca prātā doma, ka 
angļiem vienmēr viss ir slikti. 

Evija bieži brauc palīdzēt kā grūms 
uz trīscīņas sacensībām. Sezona sākas 
martā un ilgst līdz pat novembrim. Arī 
šeit vienmēr valda pedantiskums. Pirms 
sacensībām notiek zirgu pārbaudes, ko 
viņi sauc par inspekcijām. Zirga izskatam, 
tīrībai šajās pārbaudēs ir ļoti liela nozīme. 

LATVIEŠI ĀRZEMĒS

daudz – zirgu barošana, boksu, zirgu un 
inventāra tīrīšana, zirgu izvešana aplokos 
vai karuselī. Darba ir daudz, taču Evija 
pagaidām negrasās pamest šo vietu, jo ir 
apmierināta ar izvēlēto stalli un tā saim-
niekiem. Un Itālija ir tika jauka valsts, kur 
tik daudz saules, bet ziemā maksimāli 
aukstākā temperatūra ir –11 0C. 

Grūmi dodas izjādē.

Pēdējā laikā ievērojama daļa 
atgadījumu attiecībā uz godīga sporta 
principu pārkāpšanu saistās ar neatļautu 
vielu lietošanu. Tas nozīmē, ka saskaņā ar 
jaunajiem Noteikumiem par antidopin-
ga programmu zirgiem un kontrolētām 
zālēm, kas stājās spēkā 2010. gada 5.  
aprīlī, jātnieki sevi pakļāvuši, iespējams, 
karjeru graujošam divu gadu ilgam  
dalības aizliegumam.  Šis fakts parāda to,  
cik svarīgi visām nacionālajām 
federācijām, sportistiem, veterinār- 
ārstiem un komandu oficiālajiem 
pārstāvjiem saprast jaunos noteikumus.

Lai palīdzētu veicināt godīga sporta 
ideju, FEI izveidojusi sarakstu, kurā 
ietvertas desmit galvenās lietas, kas būtu 
jāzina par godīgu sportu un it visiem 
jāšanas sportā iesaistītajiem cilvēkiem 
palīdzētu izpildīt noteikumu prasības.

Godīga sporta Top 10
1. Noteikumi iedalīti divās daļās, 

vēršoties pret aizliegtām vielām (dopin-
gu) daudz striktāk nekā iepriekšējo no-
teikumu ietvaros, tajā pašā laikā prasības, 
kas attiecas uz kontrolētām zālēm, ir 
elastīgākas, ņemot vērā sacensību reālo 
situāciju.

2. Ārstniecībā izņēmuma gadījumi 
zāļu lietošanā zirgiem vairs nav atļauti, 

Desmit lietu, kas būtu jāzina par godīgu sportu
ja tās pieder pie aizliegtām (dopinga) 
vielām.

3. Lai gan konkrētā zirga jātnieks vēl 
joprojām tiek uzskatīts par atbildīgo per-
sonu un nes par to pilnu atbildību, jaunie 
noteikumi pieprasa lielāku uzmanību 
attiecībā uz apkalpojošo personālu 
kā potenciālām „papildu atbildīgajām 
personām”. 

4. Uz jebkuru atbildīgo personu, kas 
pārkāpusi noteikumus par antidopingu 
zirgiem (t.i., ja iesaistītas aizliegtās vielas), 
attiecas prezumpcija par divu gadu ilgu 
aizliegumu.

5. Atbildīgajai personai tagad ir iespēja 
veikt B parauga analīzes citā laboratorijā, 
nevis tajā, kur veikta A parauga testēšana, 
kā arī ir atļauts būt klāt visā laboratorijas 
analīžu procesā.

6. FEI aizliegto vielu saraksts precīzi 
uzskaita visas vielas, kas nav atļautas 
sacensībās, ja tās notiek saskaņā ar FEI 
noteikumiem. Jaunas vielas pievienošana 
sarakstam nākamajā gadā tiks izziņota 
vismaz trīs mēnešus iepriekš. Vairāk 
informācijas: www.feicleansport.org

7. Sarakstā ietvertas divas kategori-
jas: aizliegtās vielas, kam nav vispārēja 
likumiska pielietojuma zirgiem, un 
kontrolētās zāles, kam pastāv vispārējs 
pielietojums, taču tās nav atļautas FEI 
sacensību laikā.

8. Spēkā esošajos noteikumos 
izvirzīta prasība veikt pierakstus par 
jebkādām zālēm no FEI aizliegto vie- 
lu saraksta, kas jebkurā laikā pielieto-
tas, neatkarīgi no tā, vai zirgs piedalās 
sacensībās vai ne. Informācija, ko 
nepieciešams pierakstīt: datums, vieta, 
izmantotā aktīvā viela, atbildīgā persona 
un ārstējošais veterinārārsts (ja attiecas 
uz doto gadījumu).

9. Uztveršanas līmeņi vielām visās 
laboratorijās tiek noteikti godīgi un 
vienādi.

10. Var ziņot par jebkādām aiz- 
domām attiecībā uz godīguma trūkumu 
sportā tieši FEI vai Jāšanas sporta 
godīguma veicināšanas departamentā. 

Tulkojusi Diāna Štrausa
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ZIRGU ĪPAŠNIEKIEM

Lorencs Hoass demonstrē zirgu 
apmācības metodes ar Zviedru Bir-
zes zirgiem Kurmenē.

Latvijā jau otro reizi viesojās zirgu vīrs 
no Zviedrijas. 18. jūnijā Lorencs Hoass 
plašākai publikai demostrēja savu zirgu 
apmācības metodi. Kurmenē ieradās 
negaidīti daudz ieinteresētu skatītāju, 
starp tiem vairāki jaunās paaudzes zirgu 
mīļotāji. Lorencs demonstrācijas sākumā 
izmantoja trīs divgadīgus ērzeļus, no ku-
riem divi ar viņa skolu saskārās pirmo 
reizi. 

Mērķis bija parādīt, kā rīkoties ar 
jauniem, pilnīgi neiestrādātiem jaunzir-
giem un līdz pat tādiem, ar kuriem jau 
var jāt. Svarīgi darba gaitā pierādīt zir-
gam to, ka cilvēks ir vadonis, pieprasot 
zirgam noteikta veida uzvedību un lai tas 
koncentrētu savu uzmanību uz cilvēku. 

Ērzelīšiem jaunajā treniņaplokā ar 
publiku un ķēvju smaržām vēlamās 
uzmanības brīžiem pietrūka. Loren-
cam nācās jaunuļus pārliecināt, un bija 
gadījumi, kad aploka sēta nokrakšķēja, 
un skatītāji satrūkās. Latvijas braucamā 
tipa ērzelītis Saulainis izrādīja dažādus 
rodeo paņēmienus ar segliem mugurā 
(Lorencs zirgu apmācībām izmanto kov-
boju stila seglus). Darba gaitā pārstāvjiem 
no publikas radās jautājumi, un Lorencs 
uz tiem atbildēja. Taču galvenais ak-
cents bija likts nevis uz stāstīšanu, bet 
paraugdemonstrējumiem. 

Pēc ērzeļiem Lorencs strādāja ar trim 
Zviedru Birzes ķēvēm: vienu trīsgadīgu 
un divām četrus gadus vecām, kurām 
bija atšķirīga, neliela pieredze šāda vei-
da treniņos, bet vienai no ķēvēm bija 
negatīvas atmiņas par jātnieka kāpšanu 
tās mugurā. No šīs ķēves uzreiz nevarēja 
prasīt parauguzvedību, un dažkārt nācās 
piedod izkustēšanos no vietas gadījumā, 
kad citam zirgam būtu mierīgi jāstāv. 

Pēc nepilnām trim stundām 
demonstrācijas daļa beidzās. Zviedru 
Birzes zirgu staļļa pārvaldniece Ildze 
Mašinska viesus cienāja ar pašceptām 
tortēm, kas visiem labi garšoja. Skatītājiem 
bija radies daudz jautājumu gan par 
demonstrējumiem, gan pašu pieredzi. 
Piemēram, ko darīt, ja zirgs „knakstās”, 
ja uzbrūk vai izteiksmīgi izrāda pro- 
testu. Kāda no samināra dalībniecēm 
ļoti vēlējās izmaiņas sava zirga uzvedībā, 
taču pati nebija gatava spert vajadzīgos 
soļus. Šajā gadījumā Lorencs ieteica viņai 
iegādāties citu zirgu. Acīmredzot šoreiz 

Zviedru zirgu vārdotājs Kurmenē
Rūta L. Rasiņa

Lorasine uztvērusi zirga vīra signālus.

Rozīne neparastā situācijā – ar jātnieku mugurā un publiku apkārt.

Četrus gadus vecajai ķēvei Queseravai slikta pieredze, jātniekam kāpjot mugurā. Lorencs viņu 
notur, bet neprasa mierīgu stāvēšanu.   
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cilvēka un zirga komunikācija izveidoju-
sies negaidīti neveiksmīga. 

Ir gadījumi, kad cilvēks nespēj zirgu 
pietiekami ietekmēt, tādēļ labāk abiem 
būtu mainīt partnerus. Nedrīkst aiz-
mirst, ka zirgam, tāpat kā cilvēkam, 
ir savs individuāls raksturs. Spriežot 
pēc atsauksmēm internetā un ci-
tur, šis pasākums zirgu mīļotājiem un 
profesionāļiem bijis noderīgs. Loren-
cam ir liela pieredze ar problemātiskiem 
zirgiem, kā arī cilvēkiem, kuri, labu 
gribēdami, tomēr sadarbībā ar savu zirgu 
nonākuši strupceļā. 

Jācer, ka mums atkal būs iespēja 
zviedru zirgu vīra zināšanas izman-
tot šeit, Latvijā. Tas varētu notikt arī ar 
zirgu īpašniekiem un to audzēkņiem –  
zirgiem, sniedzot padomus tiešā darbā 
individuāli.  

ZIRGU ĪPAŠNIEKIEM

Ķēvi nav tik viegli iespaidot, tā ir par sevi 
pārliecināta. Latvijas braucamā tipa divgadīgajam ērzelim Saulainim pirmā mācību stunda.  

Attiecību noskaidrošana.

Ar jātnieku mugurā nav tik droši. Pat kājas 
sajūk. 
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Ķēve Rozīne pilnīgā uzmanībā, kaut Lorencs dod atpūtas brīdi.
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VETERINĀRIJA

Šāda diagnoze var satriekt jebkuru zir-
ga īpašnieku. Kaulstarpas muskuļa trau-
ma prasa vismaz pusgadu ilgu ārstēšanu. 
Un arī tad paliek neatbildēts jautājums: 
vai tiešām patiesībai atbilst senais teicie- 
ns, ka vienreiz bojātais, tās paliks uz vi-
siem laikiem? 

Brīžiem zirga kāja ir piepampusi, kar-
sta, ir jūtama pulsēšana, un zirgs sāpīgi 
reaģē uz pieskārieniem. Citreiz zirgs šķiet 
nedaudz klibs, bet tas kaut kā iekustas un 
it kā kļūst labāk, taču klibošana nepāriet 
pilnībā, taču kājas ir pilnīgi „tīras” un 
nenorāda ne uz kādām problēmām. Abos 
gadījumos iespējama viena un tā pati di-
agnoze – kaulstarpas muskuļa bojājums. 

Audu veidojumu, kas stiepjas starp 
priekškājas karpālo locītavu un nagu, 
medicīniski dēvē par Musculus inte-
rosseus medius. Kaulstarpas musku-
lis gan nav nekāds muskulis, bet gan, 
kā paskaidro Dr. Matiass Nīderhofers 
no Telgtes veterinārās klīnikas Vācijā, 
– tā ir struktūra, kas „sastāv vairāk no 
stiegrām un saitēm, ar dažām muskuļu 

Kaulstarpas muskuļa trauma
Pēc žurnāla St. Georg materiāliem piedevām, kas zirga evolūcijas gaitā ir 

lielā mērā attīstībā regresējušas”. Viņš dod 
priekšroku vāciskajam terminam Fes-
selträger, jo tas gana precīzi apraksta šīs 
stiegrainās struktūras funkcijas: „Tas ir 
audu komplekss, kas balsta vēzīti”, faktiski 
vēzīša balsta aparāts. Vienkāršoti spriežot, 
bez šī „aparāta”, zirgam kustoties, nags un 
vēzītis karātos zem locītavas, bet stāvot 
vēzīša locītava skartos pie zemes. 

Sliktākas apasiņošanas dēļ stiegru audi 
principā pieskaitāmi pie tām ķermeņa 
daļām, kurām, ja tās reiz tiek traumētas, 
ir tendence dzīt sliktāk nekā muskuļu 
audiem. Pēdējos 15 gados medicīnas teh- 
nikas attīstība ļauj arvien biežāk noteikt 
šo diagnozi – kaulstarpas muskuļa trau-
mas un bojājumi. Klibums, kura ieme-
slus iepriekš nevarēja konkrēti noteikt, 
nu ir precīzāk diagnosticējams, pateico-
ties jaunākajām tehnoloģijām (rentgens, 
ultrasonogrāfija). 

Tas var skart katru 
Kaulstarpas muskuļa problēmas var 

skart jebkuru zirgu neatkarīgi no vecuma 
vai tā funkcijām. Tomēr pēc Nīderhofera 
novērojumiem salīdzinoši biežāk klīnikā 
ar šādām sūdzībām nonāk iejādes zirgi. 
Aptuveni 60% zirgu ir problēmas ar 
priekškājām. Joprojām tiek diskutēts par 
to, vai kaulstarpas muskuļa problēmas 
kaut kādā ziņā ir saistītas arī ar selek-
ciju. Dr. Nīderhofers ir pārliecināts: 
„Zirgi ar ļoti plašām gaitām ir pakļauti 
lielākam riskam”. Plašie rikši un sāniskās 
gaitas pieskaitāmas pie elementiem, kas 
visvairāk noslogo zirgu kājas. Kā papildus 
riska faktoru var nosaukt garus vēzīšus, 
kas mūsdienās zirgiem bieži sastopami.  
Nīderhoferam ir gana vienkārša stratēģija, 
kā saglabāt zirga veselību: „Mazāk vidējo 
rikšu!”. Zirga ķermeni slikti ietekmē 
skriešana plašos rikšos apli pēc apļa. Izpil-
dot sāniskās kustības, iedarbojas arī krus-
teniskie spēki. Zirgs neliek soli plakaniski, 
bet gan atgrūžoties naga zole burtiski 
pārveļas sāniski – tas spēcīgi noslogo visu 
vēzīša balsta aparātu. Pagājušā gadsimta 
zirgi, kuriem raksturīgi bija īsi, stāvi vēzīši, 
kopumā bija stabilāki. Arvien uzlabotā 
jājamība, ko pēdējos gadu desmitos 
panākusi selekcija, paver durvis ātrākām 
zirgu trenēšanas un skološanas metodēm. 
Šo problēmu propagandē veterinārārsts 
un anti-rollkūra aktīvists Dr. Gerds 
Heušmans. Dedzīgajam cīnītājam par 
tādu jāšanas prasmju popularizēšanu, kas 
balstītas uz biomehāniskajiem principiem, 
ir skaidrs viens: „Mēs paši novedam savus 
zirgus līdz slimībām – it īpaši attiecībā uz 

kaulstarpas muskuļa kaitēm”. 
Kaulstarpas muskuļa traumu apjoms 

un konkrēts novietojums var būt dažāds –  
šī stiegra ir aptuveni 20-30 centimetru 
gara; var būt skarts kaulstarpas muskuļa 
izcelsmes punkts – vieta, kur stiegras vai 
muskuļu audi piestiprinās pie kaula. Tik-
pat labi stiegrā var būt izveidojušies cau-
rumi. Kaulstarpas muskuļa stiegra sadalās 
virs proksimālā sezamkauliņa un tālāk 
stiepjas kaula labajā un kreisajā pusē. 
Proksimālie sezamkauliņi ir funkcionāla 
kaulstarpas muskuļa aparāta sastāvdaļa, jo 
to aizmugurējā daļa kalpo par slīdvirsmu 
saliecējstiegrām, savukārt to priekšējā 
virsma ir daļa no vēzīša locītavas; kaulstar-
pas muskuļa stiegras ir piestiprinātas pie 
proksimālā sezamkauliņa. Tas ir punkts, 
kurā atrodas daudz nervu. Diemžēl uz 
pilnīgu izārstēšanu cerības ir mazāk nekā 
pusei traumu, kas radušās šajā rajonā. 

Sākumā jāveic standarta klibuma 
izmeklēšana – zirga demonstrēšana 
rikšos uz cieta un mīksta pamata, taisnā 
un liektā līnijā, fleksijas, ja nepieciešams, 
arī ilgāka kordošana. Ja zirgs sāk kli-
bot tikai pēc ilgākas kordošanas, arī tas 
var liecināt par kaulstarpas muskuļa 
problēmām. Slimības aina var būt dažāda, 
arī savstarpēji pretrunīgas: vieni zirgi kli-
bo kustību sākumā un ar laiku „iekustās”, 
citiem klibums sāk izpausties tikai pie 
ilgstošākām kustībām. Atšķiras arī di-
agnozes noteikšanas procedūras: ja kāja 
ir piepampusi, nav vajadzīga anestēzija, 
lai noteiktu sāpju avota atrašanās vietu. 
Veterinārārsts parasti uzreiz ķeras pie 
ultrasonogrāfijas aparāta, lai sīkāk izpētītu 
stiegru audus. Ja pietūkuma nav, tiek 

Irbuļkauls.

Dziļā saliecējstiegra.

Kopējā 
atliecējstiegra.

Kaulstarpas 
muskulis. 

Kaulstarpas muskulis 
Stiegrveidīga audu saite sākas 

pēdvidus aizmugurējā daļā 
irbuļkaula augstumā un stiepjas 
līdz proksimālajam sezamkauliņam 
(aizmugurējai vēzīša daļai). Tur šī 
stiegra sadalās. Abas stiegras daļas 
ved pie sezamkauliņiem. Daļas no 
kaulstarpas muskuļa savienojas kājas 
priekšpusē ar atliecējstiegru un beid-
zas aptuveni kronīša rajonā. 

Stiegras pieskaitāmas pie sliktāk 
apasiņotajām ķermeņa daļām, tādēļ 
to dzīšana aizņem ilgāku laiku. 
Tās sastāv no saistaudu šķiedrām, 
kurās iestrādāts kolagēns. Stiegras ir 
izturīgākas, bet arī mazāk elastīgas 
salīdzinājumā ar muskuļiem. 
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Brīvs kustībai! 

Kvalitatatīvas un starptautiski 
atzītas papildbarības zirgiem!

Mazā Rāmavas 2, Valdlauči,  
Ķekavas novads,  

tālrunis 67600515,  
e-pasts info@vetline.lv;

 www.vetline.lv

veikti rentgena uzņēmumi, lai noteiktu 
irbuļkaula un proksimālo sezamkauliņu, 
kā arī kaulstarpas muskuļa stāvokli, 
un tikai pēc tam seko izmeklēšana ar 
ultrasonogrāfu. 

Cik nopietna trauma?
Kairinājums? Plīsums? Iekaisums? 

Zirga īpašniekam gan gribas zināt precīzi. 
Dr. Matiass Nīderhofers atbild: „Nepastāv 
zinātnisku definīciju par to, kur bei- 
dzas kairinājums un kur sākas plīsums. 
Personīgi es runātu par kairinājumu, ja 
tiek novēroti minimāli traucējumi bez 
acīmredzama stiegru bojājuma; ja simpto-
mi būtu izteiktāki, tad sacītu, ka ir plīsums. 
Iekaisums parasti rodas kā ķermeņa reak-
cija. Visvienkāršāk, protams, ir aprakstīt 
izteiktus stiegru bojājumus ar skaidri 
redzamiem stiegru audu plīsumiem. Tie 
var būt difūzi sadalīti vai arī izpausties kā 
caurums stiegras vidū (t.s. core lesions –  
kodola plīsums). Caurums stiegrā, kuru 
aptver veseli audi, – tas ir skaidrs stiegras 
bojājums, kurš atbilstoši jāārstē”. 

Šādos gadījumos Dr. Nīderhofers 
injicē cilmes šūnas. Bojājuma vietā tās 
rada jaunus audus. Lai arī salīdzinoši 
dārgs, šis ārstēšanas veids kļūst ar-
vien populārāks. Jau pēc 12 mēnešiem 
zirgs ir pilnībā gatavs slodzei. Par spīti 
pozitīvai praktiskajai pieredzei, vēl trūkst 
zinātnisko pierādījumu par cilmes šūnu 
unikālo iedarbību. Vienā no veiktajiem 
pētījumiem nebija izdevies pierādīt ātrāku 
izveseļošanos. Veterinārārste Kristīna 
Bekere – šī pētījuma iniciatore – stāsta: 
„Vairumā gadījumu cilmes šūnu terapija 
tiek uzsākta par vēlu, citas ārstēšanas me-
todes būtu bijušas lietderīgākas”. 

Dažkārt ultrasonogrāfijas diagnozē tiek 
noteiktas difūzas izmaiņas stiegrā daudzu 
mazu caurumu veidā. Šādos gadījumos Dr. 
Nīderhofers dod priekšroku tā sauktajai 
PRP metodei, izmantojot trombocītiem 
bagātu asins plazmu kā atveseļošanās 
katalizatoru. Noteikti augšanas faktori 
no paša organisma iegūto asiņu plazmas 
pārņem bioloģiskās vadības procesus 
ķermenī – tie sāk strauju reģenerāciju! 
Praksē gan pagaidām nav apstiprināts 
laika ietaupījums, kas tiek minēta kā šīs 
metodes priekšrocība. Dr. Nīderhofers 
skaidro: „Priekšrocība drīzāk ir tā, ka 
atveseļošanās procesā rodas mazāk 
rētaudu, jaunās stiegras struktūras ir 
izturīgākas, nekā to bija iespējams panākt 
ar līdzšinējām terapijas formām”. Tomēr 
Dr. Nīderhofers nevēlas pilnībā norakstīt 
šo ārstēšanas metodi. Labus rezultātus 
ir izdevies panākt ar hialuronskābes 
injekcijām, gan injicējot Adequan 
preparātu, kas satur glikozamīnglikēnus – 
skrimšļu un locītavu šķidruma izejvielas. 

Pēc kaulstarpas muskuļa traumas 

izmeklēšanas veterinārārsts Nīderhofers 
iesaka pielietot triecienviļņu terapiju 
vietās, kur kaulstarpas muskulis savi-
enojas ar kauliem. Šajā procesā audos 
tiek „iesūtīti”  ultraskaņas viļņi. Sākotnēji 
šī metode tika izmantota cilvēkiem 
nierakmeņu skaldīšanai. Ultraskaņas viļņi 
atbrīvo audu hormonus, kuri pozitīvi 
ietekmē kaulu vielmaiņas procesus. Šādā 
veidā var atjaunot bojātās vietas. 

Ja konstatētas hroniskas kaites, 
nepieciešama operatīva iejaukšanās. 
Nereti stiegras dzīšanas rezultātā ro-
das rētaudi, kas no iekšpuses spiež uz 
stabilizējošajiem audiem un izraisa sāpes. 
Ar tā saucamo fasciotomijas palīdzību šie 
stingrie audi, kas atrodas zem ādas, tiek 
pārgriezti. Tādējādi tiek mazināts spie- 
diens, tikai ārēji paliek redzams 
sabiezējums uz kājas. 

Ja problēmas cēlonis saistīts ar kaul-
starpas muskuļa stiprinājumu pie kauliem, 
zirgu no sāpēm iespējams atbrīvot ar 
lokāli ierobežotu nervu pārgriešanu. Šādā 
gadījumā gan vairs nav iespējams izman-
tot zirgu jāšanas sporta sacensībās. 

Ārstēšanas laiks 
Stiegru bojājumu gadījumos pirmais 

noteikums ir miers. Tas tomēr nenozīmē 
zirga iespundēšanu boksā uz 24 stundām. 
Strikta turēšana boksā tiek nozīmēta tikai 
tiem zirgiem, kam klibums izteikts jau 
soļos. Dr. Nīderhofers iesaka kontrolētu 
mieru soļojot: uz cieta, pats svarīgākais –  
līdzena pamata zirgs jāsoļo pie rokas. Ie-
teicams to darīt vairākas reizes dienā neil-
gu laiku. Tas labvēlīgi ietekmē arī zirga 
psiholoģisko stāvokli. Diemžēl reti izdo-
das ar zirgu mierīgi soļot ilgāku laiku bez 
nomierinošo līdzekļu izmantošanas. Var 
pietikt ar nekontrolētu palēcienu vai ne-
veiklu kustību, lai nedēļām ilgās soļošanas 
rezultāti tiktu novesti līdz nullei. Pēc trīs 
mēnešu soļošanas, ja viss izskatās labi, 

seko trīs mēneši, kad zirgs tiek saudzīgi 
un pakāpeniski noslogots. Lielākais uz-
svars jāliek uz vārdu „saudzīgi”. Nedēļu 
pēc nedēļas jātnieks paildzina nodarbību 
rikšu daļu par piecām minūtēm, sada-
lot to vienlīdzīgi abos virzienos. Tikai 
pēc sešām nedēļām drīkst uzsākt lēkšus. 
Dr. Nīderhofers neizprot tik izplatītās 
paniskās bailes no jāšanas liektās līnijās. 
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Turpinājums nākamajā numurā.
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IZSTĀDE

Zirgs – skaists, drosmīgs, uzticīgs, fan-
tastiski plastisks dzīvnieks.

Zirgs – iedvesmas avots dzejniekiem, 
rakstniekiem, modelis māksliniekiem.

Latvieši ZIRGU arī nav atstājuši bez 
uzmanības. Slavināts tautas dziesmās, 
arī zīmēts, gleznots, bet epizodiski. Ti-
kai Ādamam Alksnim, vienam no mūsu 
mākslas celmlaužiem, zirgs bija īpašā 
goda vietā. Un pēc vairāk nekā simts ga-
diem, varam lepoties ar mākslinieku, kurš 
aizrautīgi, gadiem ilgi pievērš uzmanību 
Zirgam. Es runāja par gleznotāju Ivaru 
Heinrihsonu. Viņa ZIRGUS šovasar 
varēja apskatīt galerijā Bastejs. Tā ir balti 
melnā simfonija – talantīgais mākslinieks 
strādā ar melno un balto, tikai pa retam 
pieskaroties okerīgajai gammai. Melna, 
jūtīga, eleganta līnija. Melnu laukumu 
saspēle. Tā spēle ar formu. Viss ir viegli it 
kā rotaļājoties. Muzikāli. Melns, biedējošs 
dziļums un baltais kā caurspīdīgs 
porcelāns – trīsuļojoša, gaismas pieli-
eta pasaule kā pretstats, pretmets mistiski 
tumšajam. Abām krāsām ir tik daudz toņu, 
pustoņu, kad melnais pārtop pelēkajā līdz 
viss izzūd baltajā.

Heinrihsona ZIRGI: nepieradināti – 
mežonīgi, strauji, vēl nesegloti; pieradināti - 
maigi, rotaļīgi, pat liriski.

Sarmīte Sīle: – Vai esi personīgi 
pazīstams ar šiem skaistajiem 
dzīvniekiem.? Vai esi jājis? Bijis 
hipodromā.

Ivars Heinrihsons: – Ar zirgu esmu 
pazīstams personīgi vistiešākā veidā, jo šis 
skaistais dzīvnieks ir viens no maniem „es”. 
Tiekšanās pēc romantiskā un dabiskā ir 

Mākslinieks un ZIRGI
Mag. art. Sarmīte Sīle

katrā no mums. „Jājis” vai vizuāli fiksējis, –  
tas ir pakārtots jautājums. Bet, jā, esmu 
jājis. Arī hipodromā bijis.

S. S.: – Klavieres, balets, zirgi... 
Mūzikas instruments parādījās jau 
diplomdarbā, beidzot Rozentāla 
mākslas vidusskolu Klavieru stunda. 
Kad pievērsies zirgiem?

I. H.: – Kad parādījās zirgi? Tas bija 
akadēmijas otrā kursā, kad ar Helēnu 
(Helēna Heinrihsone – gleznotāja, 
mākslinieka sieva, vienīgā – aut.) 
nonācām kādā stallī Rīgas pievārtē (ir 
saglabājies vēl tā zirga uzmetums). Tad 
sajutu, ka esmu atradis sev ko nozīmīgu. 
Pirms tam, atceros, bērnībā, mamma 
nozīmēja no kartiņām zirga galvas. 
Bet par baletu un klavierēm – vecākā 
māsa gribēja būt balerīna, otra māsa 
vingrinājās klavierspēlē mazā dzīvoklītī. 
Varbūt zemapziņā tas iespaidojis tēmu 

izvēli glezniecībā.
S. S.: – Vai tie ir reālā pasaulē mītošie 

vai stāsts par sevi un pasauli, izmanto-
jot šo tik ietilpīgo tēlu?

I. H.: – Vai tie ir reāli zirgi? Atbilde 
jau ir tavā jautājumā. Gan plastika, ritms 
un spēle, gan trauksme, neziņa, tiekšanās 
kaut kur, pēc kaut kā.

S. S.: – Zirgus pirms tevis attēlojuši 
daudzi. Vai kāds no māksliniekiem 
ir īpaši tīkams un interesants viņa 
redzējums?

I. H.: – Naivi būtu izlikties, ka neesmu 
iespaidojies no paraugiem: Mikelandžello, 
Žeriko, Delakruā. Kad atklāju Sauru Ma-
rini, domāju vairs negleznošu. Bet man 
svarīgi, ka zirgs (arī pārējās tēmas) ļauj 
pašizpausties caur ekspresiju, līniju, for-
mu. Šai ziņā iedvesmojoši Mazervels, 
Klains.

S. S.: – Lai tuvotos baletam, cik 
zināms, ir sēdēts mēģinājumos. Vai 
kāds zirgs ir bijis iedvesmas avots, vai 
pozējis?

I. H.: – Pirmais bija jau akadēmijas 
gados. Otrais plenērā Pedvālē Ojāra Feld-
berga stallī, kad zīmējums nokrita steliņģī 
pie tramīga zirga kājām. Tā esmu bijis 
arī zem zirga vēdera. No tā laika man ir 
saglabājušies vairāki zirga portretējumi.

Daudzus gadus izstādēs tiekoties 
ar mākslinieka zirgiem, uztvēru tos 
galvenokārt kā spēli ar formu, man patika 
šie „ornamenti”, temperaments, trauk-
sme, kas nemaz nesaistījās ar autora ārējo 
stabilitāti, atturību un mieru. Izkatās, ka 
maldīgi. Arī uz šo izstādi gāju, lai tiktos ar 
zināmo, ar man tik tīkamajām variācijām 
par tēmu. Bet mani gaidīja pārsteigums. 
Ieraudzīju vēl nezināmo. Varbūt ti-

Helēna  un Ivars Heinrihsoni.

Ivars Heinrihsons. Zirga galva. Ivars Heinrihsons. Gaisma.
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kai vēl nepamanīto. Blakus virtuozām 
„mežģīnēm” bija vēl kaut kas. Es sāku uzt-
vert un lasīt SATURU. Man atklājās stāsts 
par vientulību, sāpēm un mīlestību. Arī 
mistiskais, noslēpums – slēptais dvēseles 
ceļš aiz dzīves sliekšņa. Es iepazinu pavi-
sam citu mākslinieku – aiz ārējā eleganti 
atturīgā veidola plosās vētras, ir bibliofila 
gudrība un „kaligrāfa” pacietība un smal-
kums. Bija darbi, kuros pazuda robeža, 
un redzēju būtni, tikai dzīvu būtni, ku-
rai piemīt visu izjūtu un pārdzīvojumu 
līmeņi. Es vairs neredzēju zirga ārējo ap-
valku.

I. H.: – Man nav ko piebilst. Precīzāk 
nevar pateikt. Mazāk varbūt sāpes, 
vientulība, cik skumjas, ceļš vai stāvoklis 
ceļā no tumsas uz gaismu. Tam ir reāls, 
saturisks pamats, jo daļa darbu tapuši 
arī kā veltījums aizejošam, dzīves slie- 
ksni pārkāpušam konkrētam ģimenes 

cilvēkam.
S. S.: – Ir jauki zināt mākslas vēsturi. 

Tas gan palīdz gan traucē. Skatot izstādi 
lēni izgaršoju katru darbu. Un paralēli 
redzamajam redzu senkrievu graciozos 
zirdziņus, tikai šeit tie ir melni nevis sar-
kani un bez jātniekiem, redzu renesan-
ses dižgaru cīņas lauku... Cik reālas ir šīs 
izjūtas? Cik pamatots šis redzējums?

I. H.: – Mākslas vēstures ierosmes ir 
neslēpti tiešas. Jā, tā ir renesanses plastika, 
arī austrumu miniatūru ornamentālisms, 
kas mani rosinājis.

Mākslinieks neglezno pašportretus. 
Viņš glezno ZIRGUS, ļaujot vērīgam 
lasīt pratējam iepazīt sevi un analizēt 
mākslinieka attieksmi pret pasauli. Šie 
darbi ir labs materiāls pārdomām par 
CILVĒKA vietu DABAS izveidotajā 
hierarhijā. Vai tikai neesam pārāk 
pašpārliecināti? Arī par mākslinieku – 
reālistu, romantiķi, pieradinātu un brīvu... 
Vai brīvu? Jautājums...

INFORMĀCIJA

Ivars Heinrihsons. Uz tumsu.

Ilustrācijas no galerijas Bastejs arhīva.

Iepazinies ar mūsu žurnālu kādā no 
tirdzniecības vietām, zvanīja Alvis Balo-
dis, lai pastāstītu kādu interesantu ziņu. 
Pavēstam to lasītājiem un ceram, ka 
pēc latviešu vizītes Beļģijas karaļnamā 
varēsim sniegt plašāku informāciju.

Beļģijas karaļnamā karalisko personu 
un Eiroparlamenta deputātu klātbūtnē 
20. jūlijā tika atklāta Eiropas zinātnes 
centru izstāde Science au Palais, kurā 
Latviju pārstāvēs Alvja Baloža un Reiņa 
Baloža izgatavotais šūpuļzirgs īsta zirga 
izmēros ar nosaukumu Rocking Shadow. 
Šūpuļzirgs izgatavots no masīva ozol-
koka, tam ir īstu zirga astru aste un īsti 
segli. Tā izmēri: 2,75 metri garumā un 2 
metri augstumā. Zirgs vairāk paredzēts 

Latvijas šūpuļzirgs Beļģijā
Sagatavoja Dace Millere

pieaugušajiem, lai emocionāli atgrieztos 
savās bērnības atmiņās, šūpojoties ar 
šūpuļzirdziņu. Apmeklētājiem tas būs 
apskatāms Karaļa pilī no 25. jūlija līdz 
2. septembrim.

Alvja un Reiņa Baložu veidotais šūpuļzirgs 
pieaugušajiem.
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Pajūgu braucējiem Baltijas kausa 
izcīņas sacensību trīs posmi ir, iespējams, 
nozīmīgākie starti šajā sezonā. Pirmā 
posma rezultāti jau zināmi (sacensību 
aprakstu var lasīt Zirgu Pasta iepriekšējā 
numurā), un noris gatavošanās otrajām 
zirgu vienjūgu un divjūgu sacensībām, 
kas notiks Kocēnos no 20. līdz 22. augus-
tam. 

Sestdien, 21. augustā pulksten 11 
varēs vērot manēžas braukšanu, kur 
sportisti pajūgus vadīs ierobežotā, 80x40 
m lielā laukumā pēc iepriekš zināmas 
shēmas. Pēcpusdienā notiks sacensību 
aizraujošākais posms – maratons, 
kas šoreiz būs 12 km garš, tā distancē 
dalībniekiem būs jāveic seši šķēršļi.  
Katrs no tiem veidots kā mazs labirints, 
kur noteiktā secībā jāizbrauc apzīmētie 
vārti pareizā virzienā. 

Gatavojamies Baltijas kausa posmam
Anda Pavlovska

Kocēni, 20.-22. augusts, pajūgi

Svētdien konusu šķēršļu braukšana 
būs noslēdzošais sacensību posms, 
kurā dalībnieku starta kārtību noteiks 
iepriekšējo disciplīnu rezultāti, t.i., 
sportisti ar mazāko soda punktu skaitu 
startēs pēdējie. 

Lai sacensību programma būtu 
daudzveidīgāka, arī ikgadējās konkūra 
sacensības Kocēnu kauss 2010 tiek 
pārceltas uz 21. augustu. Kocēnu kausa 
izcīņas sacensībās jaunajiem sportistiem 
ir iespēja izpildīt un iegūt sporta klases.

Skatītājiem būs iespēja uz vie- 
na laukuma vērot konkūru, bet uz 
otra – manēžas braukšanu pajūgiem. 
Sacensībās piedalīsies Lietuvas, Lat-
vijas un Igaunijas braucēji. Ielūgums 
nosūtīts arī Polijas sportistam Bartošam 
Ņezgodam.

Trešā posma sacensības paredzētas 
Igaunijā, Lūnjā no 10. līdz 12. septem-
brim.  Sekojiet līdzi informācijai www.
pajugubrauksana.com. 

Bartošs Ņezgoda Baltijas kausa izcīņas I posmā Lietuvā.
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Viens no visu laiku izcilākajiem 
amerikāņu rakstniekiem Džeks Lon-
dons (1876-1916) tiklab mīlēja jūru, 
piedzīvojumus un zirgus. Tāpēc savai 
neuzrakstītajai autobiogrāfijai deva no-
saukumu Jūrnieks seglos. Viņa vietā dzīves 
gājumu vēlāk pārlūkoja Ērvings Stons, 
arī šādi nosaucot savu grāmatu (latviešu 
valodā izdevusi izdevniecība Liesma 1972. 
gadā). Publicējam nelielus fragmentus no 
tās.

u „Pēc ģimenes locekļu izteikumi-
em, Londoni (uz Sanfrancisko pievārti) 
pārcēlušies tāpēc, ka vajadzējis lielāku 
platību zirgu audzēšanai. Taču diezin vai 
Londons (Džeka patēvs) pats būtu gribējis 
atstāt Dvenportu; varbūt viņu pierunāja 
Flora (Džeka māte) ar saviem plāniem par 
to, cik ātri var tikt pie bagātības, ierīkojot 
zirgu audzētavu. /../ Septiņdesmit pi-
ecu akru lielā zemes gabalā, kas stiepās 
gar miglā tīto piekrasti, Džons Londons 
iestādīja kartupeļus, ganīja savus pāris 
zirgus un ganības vēl iznomāja. Džeks 
gāja skolā.” Taču no lielajām iecerēm ne-
kas neiznāca, ģimene nonāca trūkumā 
un Džeks pelnījās, kā vien mācēdams, –  
pārdodot dažādas sīkas lietas, braucot 
jūrā... 

u Tikai vēlāk, kļūstot par atzītu un 
labi pelnošu rakstnieku, viņš piepildīja 
savu vēlēšanos būt kopā ar zirgiem, ko 
veicināja arī viņa otrā sieva Čarmiana: 
„Drosmes pilna, viņa auļoja zirga mugurā 
pa kalniem – tai laikā, kad tikai nedaudzas 
sievietes vispār uzdrīkstējās sēsties zirgā, 
lai angļu dāmu seglos pajādelētu pa Zelta 
Vārtu parka jājamceliņiem. Čarmianai 
ļoti patika zirgi. Godkāra, cenzdamās 
pēc panākumiem gan sabiedriskā, gan 

Džeka Londona mīlestība – jūra un zirgi
Sagatavoja Dace Millere intelektuālā jomā, viņa nemitīgi sevi piln-

veidoja.”
u Dodoties kā korespondents uz 

Japānas-Krievijas kara fronti, līdz kurai 
tā īsti arī nenokļuva, jo tika apcietināts 
par slepeno darbību, Londons par sa-
viem neaizstājamajiem palīgiem izvēlējās 
zirgus: „Džeks iegādājās zirgus, iemācījās 
jāt, nolīga palīgus, „mapu” jeb zirgu pusi 
un devās pa Koreju uz ziemeļiem krievu 
karaspēka izvietojuma virzienā.”

u Par savu mājvietu viņš vēlāk 
izvēlējās Sonomu Kalifornijā. „Sonomas 
pavasaris bija burvīgs. Džeks atguva savu 
labo noskaņu un gara mundrumu; ziemas 
nomāktība bija aizmirsta. Black Cat nopir-
ka no viņa vienu stāstu, un no saņemtajiem 

trīssimt dolāriem viņš divsimt piecdesmit 
dolāru izdeva par jājamzirgu, uz kura 
nenogurdināmā mis Kitredža (Čarmiana) 
nojāja trīsdesmit jūdžu – visu ceļa gabalu 
no Berklijas līdz Glenelenai. Pa nogāzēm, 
kas bija apaugušas sekvojām un priedēm, 
viņi uzjāja Sonomas kalnā un devās tālāk 
pa taciņām./../ Un tad reiz pēcpusdienas 
tveicē, jādams pāri kalniem un ielepo-
dams salviju smaržu, kas strāvoja augšup 
no piegāzes, viņš nejauši uzdūrās Hilla 
rančo – simt trīsdesmit akru lielam zemes 

gabalam, kas majestātiski slējās no ielejas 
pret Sonomas kalnu.” Tā tad arī kļuva par 
Džeka nākamo mājvietu, kur viņš iepirka 
vēlāk vairākus rančo, realizēdams savu 
vēlmi pēc brīvības ne tikai jūrā, bet arī 
uz zemes, un vēlāk sāka pat salīdzinoši 
utopiskas Kalifornijas lauksaimniecības 
attīstības idejas.

u „Tovakar viņi abi ar mis Kitredžu 
sastādīja plānus. Rančo bija pussagru-
vusi kūts – to varēja pārbūvēt par zirgu 
stalli un mītni algādzim. /../ Viņš nolīga 
algādzi, iegādājās zirgus, kumeļu, govi ar 
teļu, arklu, ķerru, furgonu, vieglos ratus, 
aizjūgu, cāļus, tītarus, sivēnus.” Londons 
raksta: „Visi šie pirkumi bija neparedzēti 
un mani pilnīgi izputināja. Turklāt es ar 

bailēm gaidu ziņu no Besijas (pirmās sie-
vas), ka viņai vajadzīgi simt dolāri zirgu un 
ratu iegādei. Esmu izņēmis visu naudu, ko 
varēju dabūt no Makmilana (izdevēja), lai 
samaksātu par zemi, un atlikuma nemaz 
nepietiks staļļa būvei, kur nu vēl mājas 
celšanai. Rakstu īsus stāstus, lai ātrāk tiktu 
pie naudas.”

u „Lai sagatavotos bērna dzimšanai, 
Čarmiana aizbrauca uz Glanelenu. Džeks 
norīkoja veselu armiju strādnieku, lai tie 
iztīrītu jaunu jājamo taku, kas savienotu 

Zirgu stallis Skaistuma rančo.

Džeka Londona rančo vienmēr bijuši zirgi – gan kā draugi, gan kā transporta līdzeklis.
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u „Kad Džekam 
gribējās aizbēgt no ģimenes, no smagās 
pienākumu nastas, no draugiem, kas 
vienmēr uzturējās viņa mājā, viņš aizjūdza 
vieglajiem ratiem priekšā četrus zirgus, 
piekāra tiem kaklā īpašus zvanus un pa 
līkumoto zemesceļu pilnos auļos drāzās 
lejā uz pilsētiņu. Izdzirdusi šķindam 
šos zvaniņus, tveicē pagurusī Glenelena 
pamodās. „Džeks Londons brauc lejā no 
kalniem!” kāds iesaucās, un acumirklī 
šī vēsts izplatījās pa visu pilsētiņu, ielās 
saplūda priekā smaidoši cilvēki, bufetnieki 
atjaunotā pacilātībā lika galdā pudeles un 
spodrināja glāzes.”

„Reizi nedēļā pēc pusdienām viņš 
apsegloja pāri savu straujāko zirgu un 
vislielākā ātrumā noauļoja sešpadsmit 
jūdzes līdz Santa Rozai – apvidus lielākajai 
pilsētai./../ Sešos, kopā ar sarunu biedriem 

iztukšojis pudeli skotu viskija, viņš sēdās 
ratos un brauca mājās. Džeks mācēja vadīt 
zirgus, bet pēc iedzeršanas viņam patika 
braukt ātri.”

u Tāpat kā pašmācības ceļā Džeks 
iemācījās rakstniecības pamatlikumus, 
viņš sāka studēt lauksaimniecību un 
nodibināja savu paraugfermu, par kādu 
viņa bērnībā sapņoja patēvs Džons Lon-
dons. „Lai liktu pamatus šķirnes zirgu 
audzēšanai, Džeks iegādājās par divtūkstoš 
piecsimt dolāriem godalgotu Šīras ērzeli 
un pēc tam četras Šīras šķirnes ķēves par 
septiņsimt dolāriem katru. Uzskatīdams, 
ka atkal pienāks kārta smagajiem brau-
camajiem zirgiem, viņš nopirka no San-

francisko smagajiem ormaņiem visas 
ķēves, kas bija savainojušas kājas pret 
bruģakmeņiem. Kad ievajadzējās vairāk 
vezumnieku lauku iztīrīšanai un uzaršanai 
un piemēroti negadījās, viņš aizbrauca tos 
pirkt uz Dienvidkaliforniju.”

u Izjāde zirga mugurā tajos gados 
bija neatņemama Londona dienas kārtības 
sastāvdaļa. „Dienas otrā pusē Džeks apjāja 
savas auglīgās druvas, kur spēcīgos saules 
staros brieda raža, un aizvadīja dienas no-
gali, peldoties ar draugiem baseinā.”

u Diemžēl stāstījums beidzas uz 
skumjas nots, neveiksmes un arī strādnieku 
nolaidība, visbeidzot arī ugunsgrēks, 
sagrāva plānus par lauksaimniecības 
ideālu attīstību citu pēc cita. „Šīras ērzeli, 
kas izstādēs vairākkārt bija izpelnījies 
augstākās godalgas un ko Džeks mīlēja 
gluži kā cilvēku, atrada beigtu kaut 
kur uz lauka. Arī Šīras zirgu iegāde, kā 
izrādījās, bija kļūmīgs pasākums, vējā 
palaista nauda: šiem zirgiem uz nagiem 
auga bieza spalva, tāpēc ziemas mēnešos 
nebija iespējams tos uzturēt tīrus, darba 
spējīgus. Vēl viens misēklis, spriežot pēc 
visa, bija arī smagie braucamie zirgi –  
tos neviens vairs neturēja, jo parādījās 
vieglākas lauksaimniecības mašīnas, ko 
varēja pavilkt vieglāka svara zirgi, turklāt 
ieviesās arī traktori.” Diemžēl, izsapņojot 
šo sapni, zuda arī vairāki citi, un drīz 
Džeku Londonu atrada bezsamaņā, pēc 
tam, kad viņš bija iedzēris krietnu devu 
medikamentu. Glābt viņu neizdevās.

Izmantotas publicitātes fotogrāfijas no 
interneta portāliem www.london.sonoma.
edu un www.misvelvet.com.
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viņa īpašumus un apjoztu zemes gaba-
lu, kur tika celts Vilku nams, – viņš bija 
nolēmis sagādāt sievai pārsteigumu uz to 
dienu, kad viņi atgriezīsies rančo ar dēlu; 
par to, ka šoreiz būs dēls, viņš jutās pilnīgi 
pārliecināts. Cik jauki bija stundām ilgi 
sapņot par laiku, kad, uzsēdinājis zēnu po-
nija mugurā, viņš varēs savam mantinie-
kam blakus apjāt tūkstoši simt akriem –  
dēla nākamajam īpašumam.” (Piedzima 
meitiņa, un diemžēl nodzīvoja tikai trīs 
dienas.)

u Bet dzīve rančo turpinājās. 
„Vislielāko prieku Džekam sagādāja 
uzsvilpt savam iemīļotajam sunim 
Brūnvilkam, sēsties Vašo Bana mugurā 
un auļot pāri laukiem uz Vilku namu, lai 
paskatītos, kas pa dienu paveikts.” Viņš 
devās kopā izbraukumos arī ar sievu: 
„Džeks bija pilnīgi uzticīgs Čarmianai. 
Ratos, kurus vilka četri strauji zirgi, viņš 
kopā ar Čarmianu un Nakatu (japāņu 
izcelsmes palīgu) devās braucienā pa 
visnomaļākajiem Ziemeļkalifornijas, Ore-
gonas un Vašingtonas apvidiem. Čarmiana 
joprojām bija gatava uz jebkādu dēku, 
kopā ar viņu jāja, peldējās un burāja...”

u Londona īpašumā bieži ieradās 
viesi: „Džeks jutās atplaucis – būt par 
namatēvu šās muižas vēlīgu patriarhu, 
redzēt, ka draugiem un paziņām patīk ēst 
pie viņa galda, jāt pa kalniem ar viņa zir-
giem.” Par izjādēm daudz tiek stāstīts, un 
šajā laika posmā zirgi pieminēti vai katrā 
biogrāfijas lappusē.

u Džekam Londonam ļoti patika 
uzņemt viesus un tiem lepoties ar sa-
viem zirgiem. „Otrās brokastis varēja ilgt 
arī pāris stundu, ja izraisījās interesantas 
sarunas vai gadījās piemērots objekts, ko 
pavilkt uz zoba; pēc tam pagalmā starp 
māju un stalli izveda apseglotus zirgus, 
visa kompānija sēdās tiem mugurā un 
devās Džekam līdzi uz Sonomas kalna 
virsotni un tālāk gar kalnu grēdas kori, 
no kurienes pavērās skats uz Sanfrancis-
ko līci. Ja diena bija saulaina, viesi auļoja 
namatēvam pa pēdām uz ezeru.” Tur starp 
citām izklaidēm tikuši rīkoti arī jāšanas 
turnīri.

Džeka Londona atdusas vieta Nacionālajā 
parkā Glenelenā.

Džeks Londons savā rančo 1916. gadā.Džeks un Čarmiana ar pajūgu dodas kārtējā izbraukumā.

Džeka Londona krūšutēls Luizianas koledžas 
pagalmā.
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Laikā, kad lielākā daļa no Latvijas 
zirgaudzētājiem pulcējās Pasaules kausa 
izcīņā konkūrā, kas notika Rīgā, Latga-
les zirgaudzētājiem bija iespēja izrādīt 
savus darba augļus – izaudzētos zirgus 
lauksaimniecības izstādē Viļāni 2010. 
Izstāde notika divas dienas – 10. un 11. 
jūlijā, un to organizēja Zemkopības mi-
nistrija kopā ar AS Viļānu selekcijas un 
izmēģinājumu stacija. Izstādē piedalījās 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes, 
zinātnes centru, lauksaimniecības sko-
lu, zemnieku saimniecību pārstāvji, 
lauksaimniecības tehnikas un materiālu 
ražotāji un realizētāji, individuālie 
ražotāji, šķirnes mājdzīvnieku audzētāji, 
kinologi, ārzemju viesi u.c. 

Neskatoties uz lielo karstumu un siena 
pļaujas laiku, Latgales zirgaudzētāji bija 
atraduši laiku un iespēju, lai piedalītos 
izstādē. Jau ierasti par zirgu izvadi un 
paraugdemonstrējumiem šajā izstādē bija 
atbildīgs pieredzes bagātais zirgaudzētājs, 
SIA Trīs Vītolu staļļi pārvaldnieks Juris 
Astičs: – Šogad izstādē varējām redzēt 
labākos zirgus no Zilupes, Dagdas, 
Riebiņu,  Krāslavas un Ozolnieku no-
vadiem, kā arī no Daugavpils. Intresen-
tiem bija iespēja vērot visu zirgu grupu 
pārstāvjus: Latvijas braucamā tipa un 
Latvijas sporta tipa zirgus, rikšotāju 
šķirņu (Amerikas un Krievijas) zirgus, 
Oldenburgas šķirnes zirgus un Šetlandes 
poniju. Protams, izstādes apjoms šogad 
bija mazāks nekā iepriekšējos gadus, jo 
organizēšanai nepieciešamais finansējums 
ir samazināts četras reizes. Bet, neska-
toties uz to, pasākums tomēr notiek. Fi-
nansu trūkuma dēļ šoreiz arī nesarīkojām 
tradicionālās šķēršļu pārvarēšanas 
sacensības, kas vienmēr ir piesaistījušas 
ļoti daudz skatītāju. Ja salīdzinām ar 
iepriekšējām Viļānu izstādēm, varu atzīt, 

Latgales zirgaudzētāji izstādē Viļānos
Inese Ruskule

ka šoreiz tika demonstrēti ļoti labi geno-
fonda ērzeļi, kas labi atbilst savai būtībai. 
Tika parādīti arī labi rikšotāju īpatņi, kuri 
pagājušajā gadā saņēmuši augstus ekster-
jera vērtējumus. 

Latgales zirgaudzētāji par 
izstādi

Boriss Veličko, z/s Akmeņlauki, Zilu-
pes novads: 

– Izstādē cilvēkiem bija iespēja apskatīt 
četrus no z/s Akmeņlauki piederošajiem 
ērzeļiem: Liverpuļ, Arguments, Kvartets 
un Reverts. Salīdzinot ar iepriekšējiem 
gadiem, šoreiz izstāde bija daudz mazāka, 
mazāk arī tika demonstrēti mājdzīvnieki. 
Pasākuma budžets krietni sarucis, tāpēc 
mums nebija iespējas sarīkot konkūra 
sacensības, lai varētu parādīt savu sporta 
tipa ērzeļu darbaspējas. Bija tikai pajūgu 
braukšanas paraugdemonstrējumi, un ta-
jos, cik zinu, viena no pajūgu braucējām 
atļāvās diktēt savus noteikumus, un visiem 
interesentiem nebija iespēja piedalīties. 
Mūsu saimniecībā pašreiz ir 120 zirgi, 
šogad piedzimuši 20 kumeļi. 

Larisa Klitončika, Balvu novads, 
Tilža: 

– Uz izstādi bijām atveduši citiem 
parādīt mūsu saimniecībā izaudzēto 
Latvijas braucamtipa ērzeli Sidrabs. 
Skatītājiem mūsu zirgs ļoti patika. 
Savukārt mums kā izstādes dalībniekiem 
ļoti patika organizācijas līmenis, kur par 
visu ir padomāts. Sidrabu vērtētāji atzina 
par labāko genofonda ērzeli. 

Nikolajs Galiļejevs, Dagdas novads: 
– Izstādes laikā izvadē visiem intere-

sentiem bija iespēja redzēt manā zemnie-
ku saimniecībā Čadi izaudzēto Amerikas 
šķirnes ķēvi Poēma, kas dzimusi Latvijā. 
Pagājušajā gadā tā saņēma vislabāko 
vērtējumu starp Latvijā dzimušajiem 

rikšotāju jaunzirgiem. Šobrīd saimniecībā 
man ir četri rikšotāji, visi Amerikas 
šķirnes. 

Sandra Soikāne, Ciblas novads: 
– Šogad sacensībās mani audzētie 

zirgi nepiedalījās, taču atvedām Krievi-
jas šķirnes ērzeli Princi piedalīties pajūgu 
braukšanas paraugdemonstrējumos. 2006. 
gadā izstādē mēs izvades laikā prezentējām 
Latgalē esošos rikšotājus gan jāšus, gan 
arī divričos, par ko cilvēkiem bija liela in-
terese. Gribētu, lai šādi pasākumi notiktu 
biežāk. Pašreiz manā saimniecībā ir astoņi 
tīršķirnes rikšotāju zirgi, šogad piedzima 
trīs kumeļi. 

Dažādi ir zirgaudzētāju iespaidi par 
šo izstādi. Draivinga demonstrējumos 
patiešām piedalījās tikai Jeļenas Stašules 
izraudzītie dalībnieki, citiem pat tika 
liegta iespēja izrādīt savu braucamzirgu 
darbaspējas izstādē, ko organizē par valsts 
līdzekļiem. Iepriekšējos gados gan nevie-
nam no interesentiem piedalīties konkūra 
sacensībās neaizliedza. Tomēr, lai kā arī 
bija, pasākums ir noticis, un skatītāji 
iepazinušies ar Latgalē audzētajiem zir-
giem, un tas nozīmē, ka zirgus šeit audzē 
ar prieku un to arī turpinās darīt. 

Pajūgu braukšanas paraugdemonstrējumi. Rikšotāju ērzelis Princis Sandras Soikānes vadībā.

Juris Astičs (no kreisās) un Nikolajs Galiļejevs 
kopā ar Amerikas šķirnes ķēvi Poēma.

Kristīne Stašule ar Malboro demonstrēja to, ka 
arī pajūgā esošo zirgu var vadīt bez trenzes. 
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REKLĀMA/SLUDINĀJUMI

Alveja – ierocis pret
slimībām 

Par Aloe Vera produktiem no firmas 
Forever Living Product zirgiem, 

citiem dzīvniekiem un to saimniekiem 
lūdzam interesēties pa tālruni 

26258326.Reklāma Zirgu Pastā
info@zirgupasts.lv 

Tālr.: 26544243

Līdzjūtība
Latvijas Jātnieku federācija izsaka visdziļāko 
līdzjūtību Tatjanai Rezņukai, māti mūžībā 

pavadot.

WWW.FRESHCT.LV

REKLĀMAS AĢENTŪRA

GRAFISKAIS DIZAINS / MĀJAS LAPU DIZAINS / KORPORATĪVAIS STILS
FOTOGRĀFA PAKALPOJUMI / PREZENTREKLĀMA / MAKETĒŠANA
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kleitās ar sešiem skaistiem zirgiem. Šajā 
priekšnesumā bija iesaistītas gandrīz 
visas staļļa lēdijas ar saviem mīluļiem 
– Geizeru, Rafaello, Terēzu,  Šarpeju, 
Karnevālu un Dignu. Tā arī bija izrādes 
kulminācija ar daudz, daudz smaidiem un 
aplausu jūru.

Pēc pasākuma laimīgi kā pēc labi 
padarīta darba, devāmies pļavās ziedu 
vainagus pīt, rotājām zirgus, dziedājām 
dziesmas, kūrām ugunskuru. Protams, 
pašā Līgo vakarā i alu dzērām, i sieru 
ēdām, i saulīti lecot sagaidījām! Kas zina, 
varbūt tiksimies nākamajos – ziemas 
saulgriežos!

SPORTA KLUBOS

Vasaras saulgriežus svinējuši jau iz-
senis visā pasaulē, arī pie mums Jānīti 
daudzināja, uguni kūra, lopus un 
kaimiņus aplīgoja, lai veselība i ļaudīm, i 
lopiem turētos. Mūsdienās diemžēl Jāņu 
svinēšana ir pārvērtusies par izēšanās un 
alus dzeršanas svētkiem. Gribējās rīkoties 
savādāk. Svinēt SVĒTKUS! 

Tāpēc Rīgas pievārtē – Carnikavas 
novada stallī EKVI jau otro gadu svinam 
Jāņus, organizējot tradicionālo Jāņu kau-
su par godu staļļa Jānim un zirgiem. Tā kā 
mūsu stallī ir ļoti aktīvi un atraktīvi zirgu 
īpašnieki, nolēmām šoreiz rīkot nevis 
sacensības, bet gatavot priekšnesumus par 
kopīgu tēmu – Zirgi cauri gadsimtiem.  

Gatavošanās svētkiem ilga divas 
nedēļas, kuru laikā šuvām tērpus sev un 
zirgiem, meklējām atbilstošu muzikālo 
noformējumu priekšnesumiem un 
strīdējāmies par labāko radošo domu 
realizāciju. Dienu pirms Līgo sarīkojām 
ģenerālmēģinājumu un salasījām jāņuzāles 
staļļa rotāšanai.

Līgo rītā, saulītei staigājot pa zemes 
virsu un priecējot visus pēc ieilgušās 
lietus sezonas, izrāde varēja sākties! 
Svinīgā atklāšana – Jānis ar ozollapu 
vainagu galvā uz sava mīļākā zirga Le-
gro veica goda apli. Uzreiz pēc tam Ma-
rina Žagata demonstrēja vispopulārāko 
sporta disciplīnu – konkūra un iejādes  
elementus, lai arī tiem skatītājiem, kuri 
ikdienā nav iesaistīti zirgu pasaulē, būtu 
saprotamas atšķirības starp šiem sporta 
veidiem.

Tad atgriezāmies tālā senatnē pie zirga 
un cilvēka iepazīšanās. Aleksandrs duetā 
ar Mirtu demonstrēja zirga un cilvēka 

Zirgi cauri gadsimtiem
Zemnieku saimniecības EKVI kolektīva 
teksts un foto 

savstarpējās uzticēšanās un draudzības 
pirmsākumus. Kad abi atrada kopēju 
valodu bez segliem un iemauktiem, Alek-
sandrs aizauļoja Mirtas mugurā, līdzi 
vedot visu brīvo zirgu baru. Tā sākās 
stāsts par cilvēka un zirga attiecībām.

Skaistas mūzikas pavadījumā ar 
brīnišķīgiem tērpiem laukumā parādījās 
arī mītiskie zirgi – spārnotie Pegasi (Liri-
ka ar kumeļmeiteni Daliju), jūraszirdziņš 
(Digna) un vienradzis (Milords) ar 
burvīgam dāmām Aļonu, Santiju un Ievu. 
Leģendas stāsta, ka šo teiksmaino zirgu 
parādīšanas vēsta par valsts uzplaukumu 
un labklājības sākšanos! Uzņēmām savā 
pulkā arī kareivīgākus zirgu īpašniekus –  
amazone Maša devās vīriešu medībās 
kopā ar savu uzticamo ķēvi Liberty. 
Zināms, ka amazones jāja bez segliem, iz-
mantojot beztrenžu iemauktus. Viņas bija 
lieliskas jātnieces un mednieces, kā arī 
vīriešu nīdējas.

Romantisko stāstu par Donu Kiho-
tu un Dulsineju, kā arī uzticamo kalpu 
Sančo Pansu, izspēlēja Iveta ar Ariku (Ro-
sinantes lomā) un Olga ar savvaļas ķēvīti 
Ekvitanu, un apburošo Dulsineju Aļonu, 
izpelnoties ilgstošus publikas aplausus. 
Kā gan var aizmirst lielo klejotāju tautu! 
Nav iedomājami čigāni bez zirgiem –  
čigānmeitenes Ita, Marina, Anastasija –  
demonstrēja čigānu dejas ar zirgiem no 
dabisko attiecību apmācību programmas.

Bet Katarina, ar savu ilggadējo draud-
zeni ķēvīti Monti rādīja, ka kopā ar zirgu 
var ne tikai strādāt un sportot, bet arī 
rotaļāties. Priekšnesums Rotaļu zirdziņš –  
bija piemērs cilvēka un zirga sadarbībai 
un uzticībai. Katarina uzskatāmi pierādīja, 
ka uz zirga var droši justies, apbruņojoties 
tikai ar striķa galu. Un finālā – figurālais 
iznāciens dāmām cepurēs un garajās 

Čigānmeitene Marina.

Laukumā ierodas Pegasi. Aleksandrs demonstrē cilvēka un zirga saprašanās pirmsākumus.

Dāmas bija rūpējušās par elegantiem tērpiem 
un zirgu rotājumiem.



REKLĀMA/SLUDINĀJUMI

2.vāks

210 x 297 mm
(300 LVL + PVN)

1/2

210 x 148 mm
(180 LVL + PVN)

Tehniskie maketa iesniegšanas noteikumi

Reklāmas pieņem eps, tiff un ai formātos, 
maketu izšķirtspējai jābūt ne mazāk kā 
300 dpi. Gatavām reklāmām jāsūta līdzi 
paraugs jpg formātā. 3 mm apgriešanas 
mala.
Sludinājumus sūtīt uz e-pastu:  
info@zirgupasts.lv
Tālrunis uzziņām 26544243

Līdz 60x35mm zirga pārdošanas sludinājums  
3 LVL + PVN

Līdz 91x50 mm vizītkartes formāta reklāma/dažādi 20 LVL

R E K L Ā M A S  I Z C E N O J U M I  Z I R G U  P A S T Ā 
Vienīgais specializētais zirgkopības laikraksts latviešu valodā, iznāk vienu reizi mēnesī. „Zirgu 
Pasts” ir laikraksts katram Latvijas iedzīvotājam, kas vēlas zināt vairāk par to, kas un kā notiek 
zirgkopības nozarē un jāšanas sportā. Latvijas un ārzemju ziņas par zirgkopības jautājumiem 
zirgkopjiem, sportistiem, hobija jātniekiem un zirgumīļiem. Katrā numurā: plakāts – sacensību 
kalendārs.

ATLAIDES  par atkārtojumu
2 reizes – atlaide 5%

3 reizes – atlaide 10%

4 reizes – atlaide 15%

5 reizes un vairāk – atlaides 20 %

1 lappuse

187 x 264 mm
(200 LVL + PVN)

3.vāks

210 x 297 mm
(300 LVL + PVN)

1/2

210 x 148 mm
(180 LVL + PVN)

4.vāks

210 x 297 mm
(360 LVL + PVN)

1/2

210 x 148 mm
(200 LVL + PVN)

Zirgu fotogrāfijas 
un individuālas fotosesijas

Dace Štrausa – tālr.: 26258326
Māris Millers – tālr.: 29209802

1/3 lappuse
(horizontāli)

187 x 88 mm
(80 LVL + PVN)

Nestandarta 
reklāma  

0,41 LVL/cm2 + PVN

● Firmas baneru reklāma 6-15cm2 no 3,50 LVL+PVN

Vārds: Xxxxxxx

Šķirne: Taķēnes

Dz. gads: 2002. g.

Augums: 164 cm

 Ērzelis     Ķēve     Kastrāts

Tēvs: Xxxxxxx

Mātes tēvs Xxxxxxx
Izmantošanas veidi: 

 Iejāde  Hobijs  Draivings   

 Konkūrs  Vaisla  Rikšošana

Cena: xxxx Kontaktinformācija: xxxxxxxx

½ lappuse
(vertikāli)

94 x 264 mm
(120 LVL + PVN)

1/2 lappuse
(horizontāli)

187 x 132 mm
(120 LVL + PVN)

1/3 lappuse
(vertikāli)

62 x 264 mm
(80 LVL + PVN)

1/4 lappuse
(horizontāli)

94 x 132 mm
(52 LVL + PVN)



Jaunākā informācija par sertificētajiem 
vaislas ērzeļiem Latvijā

Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2010. gada  
2. februāra noteikumos nr. 108 „Noteikumi par ikgadējo valsts 

atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” papildināto 
1. pielikuma 52. punktu par ciltsgrāmatā uzņemto dzīvnieku 

kataloga izveidi un uzturēšanu, kā arī lopkopības nozarei aktuālās 
informācijas regulāru (ne retāk kā reizi mēnesī) atspoguļošanu 
publiski pieejamas informācijas veidā, Latvijas Zirgaudzētāju 
biedrība, iesaistot Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociāciju, 

publicēs laikrakstā Zirgu Pasts informāciju par zirgkopību un pašreiz  
aktuālajiem vaislas ērzeļiem Latvijā. Paredzēts, ka tiks veidots 

vaislas ērzeļu katalogs ar ērzeļu fotogrāfijām alfabētiskā secībā –  
atsevišķi brošēts un iznāks kopā ar laikrakstu Zirgu Pasts, sākot ar 

augusta numuru. 
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